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Nukilan 

“….Ini menunjukkan bahwa Hajuriyyun telah melemparkan tuduhan yang keji dan fitnah jahat 

kepada Pemerintah Indonesia!!! Seolah-olah pemerintah -menurut akal rusak mereka- 

melegalkan adanya penipuan dan pemalakan secara terorganisasi”  (Bab: Tuduhan Ngawur 

Mereka tentang Adanya Penipuan dan Pertemuan Rahasia) 

…Akhirnya -walhamdulillah- Al-Allamah Rabi’ Al-Madkhali  حفظه اهلل pun mentahdzir orang 

buruk ini. Beliau berkata -sebagaimana penukilan Asy-Syaikh Usamah bin Athaya Al-Utaibi 

 :- حفظه اهلل

 

“Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Salim Al-Hilali adalah pendusta, pencuri, 

berganti-ganti warna (seperti bunglon), wajib berhati-hati darinya dan mentahdzirnya. Dia 

adalah orang yang suka menebar fitnah, memecah belah barisan Salafi, maka berhati-

hatilah kalian darinya!” 

Bahkan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه اهلل juga berkata: 

“Dan Asy-Syaikh Rabi’ juga pernah mentahdzirnya ketika datang ke Madinah pada waktu 

yang lalu. Begitu pula Asy-Syaikh Muhammad Al-Madkhali juga mentahdzirnya, wallahu 

a’lam.” 

…Asy-Syaikh Muhammad Al-Madkhali حفظه اهلل berkata: 

االخ ػٍِ ّمٌي واْ اٌشْد حمّس واْ اػطف تسٍُْ ػٍَ تؼسه ِنا ػٍَ لطتو ، لٍد ٌىٓ لً ٌو فطق أٔا تاػسذو ٌساي اٌسّٓ أِا ىُ آْ 

نو أُ فٍس ِا سطلين ٌىٓ دلا ذىٍّنا ػنو ِٓ زاي اٌسّٓ  ين ًْت ّرىٌٍّْ فْو ٌساي اٌسْٔا ًاٌسّناض ًاٌسضىُ فشراْ تني اٌساٌني أٔا ٌْس ْت

 أتٌا أْ ّمثٌٍا فٍّا ِس زاي اٌسّناض ًاٌسضىُ مسؼٌا تو يف االٔرتٔد يف اٌشثىح اٌؼادلْح فاػطفٌا اٌفطق تني ادلٌلفني ذؼطفٌْ اٌصازلني
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“Saudara Ali (Al-Halabi) berkata bahwa As-Syaikh Muhammad lebih tahu tentang Salim 

karena jauhnya ia dan kedekatannya Salim (dengan Asy-Syaikh Muhammad). Aku katakan: 

“Tapi katakan kepadanya bahwa aku menjauhi Salim karena tendensi Ad-Dien. 

Adapun mereka sekarang, membicarakannya (Salim) karena tendensi dunia, 

dinar dan dirham. Maka sangat jauh antara kedua tendensi. Antara diriku dan 

Salim tidak ada uang sedikit pun. Ia tidak mencuri dariku. Akan tetapi, ketika 

kami membicarakan Salim dari tendensi Ad-Dien, mereka (teman-teman 

Salim) tidak mau menerima (penjelasanku). Ketika tersentuh tendensi dinar 

dan dirham, maka mereka mendengarkan sendiri tentang Salim di situs Al-

Alimiyah di internet. Maka kenalilah perbedaan antara kedua tendensi 

tersebut maka kalian akan mengetahui orang-orang yang jujur.” 

Benarlah, setelah disambar petir-petir Ahlussunnah di Saudi, Salim Al-Hilali yang 

compang camping manhajnya ini berganti warna lagi, kemudian berlindung kepada Al-Hajuri 

dan mencari kehangatan kemuliaan di sela-sela kumpulan fanatikus Al-Hajuri yang membela, 

melindungi dan menyanjung si maling ini sebagai Al Allamah, Al Muhaddits! Allahul musta'an, 

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 

Jika mereka berkata: “Al-Hajuri di atas As-Sunnah.”  

Maka kita bertanya: “Siapakah teman Al-Hajuri?”  

Jika mereka menjawab: “Al-Hajuri berteman dengan Salim Al-Hilali.”  

Jika Salim Al-Hilali kita ketahui adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta maka kita 

sangat khawatir kalau Al-Hajuri telah termasuk pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta 

karena dia ridha memiliki teman yang memiliki sifat-sifat seperti itu. 
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SEKAPUR SIRIH 

BERKAH BERSAMA PARA ULAMA BESAR BUKANLAH TAQLID!!1 
(Hizbi bin Bazz? Hizbi Albani? Hizbi Muqbil?  Hizbi Rabi’? Tabban Laka!! Celaka Kamu!!) 

 

Setelah khutbatul hajjah… 

Menit ke 01:27:10 

…Selamat kalau umat ini bersama ulamanya… seperti anak ayam bersama induknya. 

Begitu dia masuk sayap induknya selamat, ada elang, ada apa dia selamat sudah, hangat di 

dalam naungan si induk. Wa selamat, mendekat selalu bersama ulamanya, bersama para 

imam, bersama para masyayikh melihat apa yang mereka bimbingkan, apa yang mereka 

jelaskan dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Na’am. 

Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kembali kepada permasalahan yang 

dipermasalahkan oleh mereka. Ada sekian fatwa dari para ulama antara lain dari Syaikh Al -

Albani , Syaikh Abdul Aziz bin Bazz , Syaikh Rabi’ حفظه اهلل  dan Syaikh Muqbil  

berkaitan dengan yayasan atau jum’iyyah, organisasi dan yang  semisalnya, na’am. Maka kata 

Syaikh Al-Albani  dalam Silsilah Huda wan Nur nomor 590 beliau sebutkan: Organisasi 

apapun, kalau dia berdiri di atas pondasi yang benar, pondasi Islam yang benar, yang 

kembalinya kepada Qur’an, Sunnah dan para ulama Salaf maka tidak perlu diingkari –nggak 

benar untuk diingkari bahwa itu hizbi bid’ah, nggak benar - dan tidak benar pula untuk 

dituduh bahwa itu hizbiyyah  -bahwa itu hizbi- karena itu masuk di dalam keumuman firman 

Allah  : 

              

 “Tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan taqwa”  (Al Maidah:2)  

Dan itu perkara tujuan yang diinginkan dalam syari’at, wasilahnya bisa berbeda -beda dari 

satu zaman ke zaman yang lain, di tempat yang satu ke tempat yang lain, berbeda cara dan 

formalitas untuk itu selama tidak bertentangan dengan tadi, Qur’an, Sunnah, Salaf, na’am. 

Maka kembali kata Syaikh Nashir : Tuduhan bahwa organisasi atau yayasan adalah hizbi 

atau bid’ah, ini pendapat yang tidak benar, menyalahi  para ulama di dalam mendudukkan 

masalah mana yang Sunnah, mana yang boleh, mana yang bid’ah . Itu penjelasan beliau. 

Demikian pula Syaikh Abdul Aziz bin Bazz  ketika ditanya oleh muslimin di Sudan, 

mereka sebutkan: Kami Ahlussunnah Salafiyyin di Sudan Alhamdulillah beraqidah benar, 

                                                                 
1
 Transkrip Nasehat Muhimmah tentang Fitnah, Ustadz Usamah Mahri  
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kembali kepada salaf, ibadah, asma’ wassifat kembali kepada Salaf. Almuhim mereka 

ceritakan bahwa di negeri kami di Sudan kami membutuhkan untuk mendirikan semacam 

Islamic Center untuk menyebarkan dakwah dan mengajarkan agama darinya, memerangi 

kemusyrikan dan kebid’ahan-kebid’ahan yang ada, tetap kami kembali  manhaj yang benar, 

Qur’an, Sunnah dan Salaf dan mendidik umat kami akhlaq yang benar dan kami berta’awun 

dengan siapapun yang benar aqidahnya, manhajnya dan kami berwala’ dan bara’ juga a tas 

dasar yang benar , Qur’an, Sunah. Setelah dijelaskan semua itu maka kata beliau setelah 

bismillah walhamdulillah…maka kata beliau: Manhaj yang semacam inilah, metode yang 

kalian jalani inilah –seperti yang kalian sebutkan- manhaj yang benar di dalam dakwah 

kepada Allah, menyarankan, mengajak orang kepada kebaikan, kepada hidayah, kembali  

kepada Qur’an, Sunnah dan Salafush sholih karena dakwah banyak keutamaannya seperti 

yang Allah sebutkan….Alhasil Syaikh Abdul Aziz  mendukung dan membenarkan ikhwah, 

kaum muslimin yang ada di Sudan dalam perkumpulan mereka, bersama berta’awun dalam 

dakwah, dalam Markaz atau semacam Islamic Center yang mereka buat. 

Demikian pula Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i  beliau katakan: Adapun Jum’iyyah 

Khairiyyah, organisasi-organisasi kebaikan ini merupakan perkara yang marhub (bahkan, 

bukan hanya boleh).. marhub fiiha. Diperintahkan, dianjurkan, diinginkan dalam agama ini 

karena Allah  katakan dalam Qur’an:  

               

Maka urusan kita memerangi  mereka yang hizbiyyah bukan karena mereka ajak orang untuk 

mendirikan masjid atau ma’had atau mencukupi anak -anak yatim, atau yang dalam 

kebutuhan perlu ini perlu itu, tetapi yang kami ingkari, yang kita ingkari dari mereka ketika ini 

dijadikan wasilah untuk wala’ dan bara’, na’am. Di situ ada cara -cara yang bid’ah, ada cara 

yang mungkar -itu yang kita ingkari-  seperti yang beliau sebutkan jum’iyyah yang ada di 

Yaman sana yang banyak melakukan kebid’ahan, kemungkaran. Adapun yang khair ya tetap 

khair selama tidak ada kemungkaran dan penyelisihan padanya . Bahkan beliau sebutkan 

seperti jum’iyyah seperti organisasi Ibn Bazz , kata beliau hal hiya hizbiyyah? Apa ini mau 

dikatakan hizbi? …Demikian pula jum’iyyah, organisasi Syaikh Ibn Utsaimin apa dituduh 

hizbi? Apa pernah kalian dengar bahwa organisasi atau yayasannya bin Bazz menegakkan 

acara maulid atau Isra’ Mi’raj, apa pernah? Kata Syaikh Muqbil  . Nggak ada, bahkan dia 

mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, kitab-kitab, kebaikan yang disebarkan di tengah 

kaum muslimin. Dan itu yang baik, itu yang diharapkan.  Dan itu perintah di dalam syari’at 

Allah .   
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Demikian pula Syaikh Rabi’ Ibn Hadi Al-Madkhali حفظه اهلل. Beliau sebutkan, apakah 

mendirikan organisasi atau yayasan yang untuk dalam rangka berdakwah kepada Qur’an dan 

Sunnah, apakah menisbatkan diri dan berta’awun di situ termasuk hizbi dan tafarruq 

memecah belah ummat?  

Jawab beliau: Kalau di negeri ini –di Saudi Arabia- maka itu tidak boleh, abadan karena kita 

(dalam konteks beliau di sana, muslimin di Saudi) Daulahnya negeri yang muslim, berdiri di 

atas Qur’an, di atas Sunnah Rasul dan manhaj Salaf yang benar. Walhasil beliau katakan tidak 

boleh.  

Adapun (kata beliau) di negeri lain –di luar sana- yang di sana lebih didominasi oleh 

seruan-seruan sekuler, ahli bid’ah banyak di sana, berkuasa, hukum-hukum yang bikinan 

manusia yang banyak menyalahi Islam bahkan memerangi Islam, kemudian  kalau Ahlil 

Haqq, Ahlil Khair bersatu untuk mendakwahkan Islam di sana, berkumpul 

mereka berta’awun untuk mengatur dakwah mereka, mengumpulkan harta 

untuk kepentingan dakwah dan pengajaran ilmu maka ini -kata beliau-  Laa 

mani’, nggak masalah, nggak terlarang, tidak terlarang kata beliau. Dan bahkan –kata 

beliau- kalau saja Salafiyyin –beliau contohkan- di India, kalau saja Salafiyyin di India tidak 

melakukan ini –dengan ikhwah Salafiyyin di India mereka bikin yayasan atau organisasi 

semacam ini- resmi diakui oleh pemerintah sana, sehingga terlindungi secara hukum. Kata 

Syaikh Rabi حفظه اهلل: Kalau saja ini tidak dilakukan oleh ikhwah Salafiyyin di India, akan 

musnah Islam di sana seratus persen!! Akan hangus, hilang Islam di sana. Ditindas oleh Hindu 

dan kuffar di sana yang memang membidik Islam dan kaum Muslimin. Akan banyak cara…oo 

ini illegal, ini menyalahi pemerintah, menyalahi  hukum, atas nama hukum ini itu. Hilang 

Islam, musnah di sana seratus persen kata Syaikh Rabi’ حفظه اهلل. Tapi Alhamdulillah, 

kemudian ikhwan Salafiyyin yang ada di India mendirikan ini. Tujuannnya tidak lebih sebagai 

formalitas untuk melindungi dakwah mereka sehingga terakui oleh pemerintah, dilindungi  

bahkan oleh pemerintahnya, na’am. Dan dengan itu mereka bisa berdakwah dengan baik, 

mengajarkan Qur’an, mengajarkan Sunnah, mengajak orang kembali kepada manhaj yang 

haq, kembali kepada Salafush shalih, na’am. Ini yang beliau sebutkan.  

Yang terlarang, yang tercela kalau kemudian ada wala’ dan bara’ kepada yayasan atau 

organisasi semacam ini. Yang cinta, yang memuji organisasi  atau yayasan ini, dicintai yang 

loyalitas padanya. Yang membenci dimusuhi, ini yang tercela! Ini yang nggak boleh! Ada 

wala’ dan bara’ kembali kepada yayasan ya nggak benar! Adapun  dia sekedar formalitas, 

wasilah guna melindungi dakwah bahkan karena dengan itu pemerintah tahu dan di sisi lain 

ini ketaatan kepada pemerintah bahwa ini legal, ada hukum yang memayungi, yang 

melindungi mereka…hum dakwah alhamdulillah jalan dengan baik, t idak ada penyimpangan, 
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selama tidak ada yang menyalahi Qur’an, Sunnah, Salafush shalih apa yang dipermasalahkan 

dari yayasan ini? Seperti kata Syaikh Albani , nggak benar, nggak tepat untuk disalahkan 

bahwa ini hizbi dan bid’ah! Dari sisi mana? Toh dengan  yayasan ini dakwah berjalan dengan 

baik. Yang tercela kalau ini dijadikan landasan atau pacuan untuk mengukur orang, siapa 

yang dicintai siapa yang dibenci atas dasar yayasan atau organisasi yang ada. Ini yang nggak 

benar. Maka hendaknya dibedakan barakallahufiikum…para ulama membolehkan, a’immah, 

kibar ulama’, bahkan Imam Ahlussunnah di zaman ini Syaikh Ibn Bazz . Antum telah dengar 

tadi penjelasannya. 

tentang muslimin di Sudan..demikian pula  Syaikh Rabi’ حفظه اهلل ketika berbicara 

beliau tentang muslimin di India. Alhamdulillah jalan maslahat, ma’had didirikan di sana, 

madrasah, masjid-masjid dan lainnya. Allah lindungi dakwah mereka dengan itu, dengan 

adanya yayasan mereka atau jim’iyyah mereka. Walhamdulillah….Kenapa?! Syaikh Rabi’ 

 ?nggak tahu hizbiyyah? Iya?  Syaikh Bin Bazz , Albani  nggak paham bid’ah حفظه اهلل

Yang paham orang kemarin sore yang baru bangun? Ini orang yang sudah beruban 

jenggotnya, tahunan di jalan dakwah dan pengalamannya di jalan dakwah dan nasehatnya 

kepada ummat. Ingin yang terbaik bagi ummatnya. Isy ..kenapa mereka? Kenapa nggak 

dituding sekalian juga hizbi? Membolehkan jum’iyyah, membolehkan yayasan. Hizbi bin Bazz  

? Hizbi Albani ? Hizbi Muqbil ?  Hizbi Rabi’ حفظه اهلل? Tabban laka!.. Celaka kamu!! 

Kamu yang ngerti salaf? Kamu yang ngerti sunnah sementara  a’immah ini hizbi? Laa haula 

wala quwwata illa billah..,  

Kamu kemanakan akal kamu dan malu kamu??!... Tidak malukah kamu kepada Allah  

? Kemudian tidak malukah kamu kepada kaum mukminin?  Ya akhi siapa kamu?... Allah   

rahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya,  melek’o, buka mata kamu!! Siapa kamu 

ini? Ya akhi kamu baru belajar alif ba’ ta’, sudah kamu benturkan diri kamu dengan para 

aimmah ini? Tanyakan, lihat penjelasan para a’immah, para ulama’. Tidakkah kamu berfikir? 

Kemudian segampang itu kamu tuduh dan kamu tuding saudara-saudara kamu hizbi, bid’ah, 

hizbi, karena punya yayasan hizbi! karena punya majalah hizbiyyah ya akhi? Thayyib.. bin Bazz 

 yang mendirikan Jami’ah Islamiyyah di Madinah! Hizbi juga?.. siapa yang mendirikan 

Jami’ah Islamiyyah di Madinah? Asy Syaikh Abdul Aziz bin Bazz  dan Syaikh al Albani , 

pengajar pertama di situ! Dan syaikh Rabi’ حفظه اهلل lulusan pertama dari situ! Syaikh Muqbil 

 lulusan dari situ!! hizbi semua?!!.., Jami’ah Islamiyyah hizbi, disitu ada bin Bazz .. bin Bazz 

, dulu Syaikh Rabi’ حفظه اهلل lulusan pertama dari situ, apa kamu kira.. hampir semua para 

masyaikh lulusan dari perguruan-perguruan tinggi yang ada, Syaikh Shalih al Fauzan  حفظه

 professor doktor lulusan dari Jami’atul Imam, Syaikh Utsaimin   doktor  lulusan dari اهلل

Jami’atul Imam, Syaikh Rabi’ حفظه اهلل dari Jami’atul  Islamiyyah, Syaikh Muqbil  dari 

Jami’tul Islamiyyah, para a’immah para masyayikh kamu katakan apa?  



Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 10 

 

Ya akhi buka mata!!..Sadarlah!!.. Jangan melangkahi para a’immah, melangkahi para 

ulama’ kemudian kamu salahkan Salafiyyin, ikhwah yang punya madrasah, punya ma’had, 

karena pendidikan mereka seperti itu, karena mereka punya yayasan.. punya ini laa haula 

wala quwwata illa billah.. Kamu bikin resah mereka!  Kamu bikin bingung mereka! Yang 

menyekolahkan anaknya di situ, saya sekolahkan anak saya di sini, di sekolahan ini, di 

madrasah ini, ma’had itu, sementara ma’had ini dilindungi di bawah yayasan, sementara 

yayasan itu hizbi, hizbi dari mana?! Siapa yang menyatakan hizbi?! pelanggaran apa yang 

ada?! Ayo bicara ilmiyyah.. fadhol.. kamu hizbikan dari sisi mana? Hanya semata-mata karena 

yayasan bas! Nggak lebih! Hanya karena yayasan, ini cap hizbi sudah!  

Kamu kemanakan fatwa dan penjelasan para ulama’?! Pelanggaran 

apa yang ada? Tunjukkan satu yang menyalahi Qur’an dan Sunnah dan Salaf yang dilakukan 

oleh saudara kamu, kalau kamu bernasehat kepada mereka, kalau kamu punya 

kelemahlembutan kepada mereka, kalau kamu punya ilmu sebelum kamu berbicara. 

Tunjukkan! O anda, kamu, antum berbicara begini,  ini menyalahi.., hat! Antum melakukan ini 

menyalahi Qur’an, Sunnah, Salaf, hat!  Atau hanya karena  nggak lebih dari sekedar  ada 

yayasan selesai, cap hizbi sudah! Stempel.  

Demikian pula permasalahan majalah, na’am. Kata Syaikh Abdul Aziz ibn Bazz , 

beliau memberi kata sambutan di edisi pertama majalah Shoututh Tholabah di Jami’ah 

Islamiyyah maka beliau katakan, beliau katakan,.. hal yang terpenting setelah ikhlas dalam 

mencari ilmu tidak ada tujuan lain kecuali untuk Allah semata, maka untuk kemudian orang 

itu mendapatkan manfaat, meminta taufiq kepada Allah, mendapat martabat yang tinggi di 

dunia dan akherat.. dan Rasulullah  sebutkan.... yang mempelajari ilmu, yang semestinya 

ilmu itu mengharap  wajah Allah, tidak dia pelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan 

bagian dari dunia, dia tidak akan mendapatkan bau wangi surga. Hadits Abu Dawud dengan 

sanad yang shahih. Maka aku wasiatkan seluruh kepada kalian semua setiap  muslim yang 

membaca,  turut membaca majalah ini ..., dikeluarkan oleh Jami’ah Islamiyyah edisi pertama 

untuk selalu ikhlas kepada Allah dalam segala amalan mereka.  Firman Allah  .. kemudian di 

akhir beliau katakan setelah nasehat beliau, maka aku mohon kepada Allah untuk memberi  

kita semua fiqh fiddinih dan kita faqih berilmu faham tentang agamanya dan beristiqomah di 

atas agamanya dan melindungi kita semua dari kejelekan diri kita dan kejahatan amalan kita, 

na’am. Demikian… sambutan dari Syaikh Abdul Aziz bin Bazz . di majalah, na’am.   

Nggak ngerti hizbiyyah Syaikh bin Bazz ? Ngasih sambutan di majalah hizbi? 

Majalah hizbi, majalah? Kef Syaikh Abdul Aziz  memberi  sambutan di situ. Dan bahkan 

seruan untuk setiap pembaca mendapat keikhlasan dan taufiq dari Allah, mendapatkan ilmu 

dari majalah ini.. Hanya kamu yang ngerti hizbi majalah itu? Bin Bazz  nggak paham? 
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Tabban laka.. celaka kamu! Malu kamu  kepada Allah! Malulah kamu kepada kaum mukminin! 

Orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya dan dikenal keimamannya.  

Demikian pula permasalahan-permasalahan lain yang mereka angkat, menggalang 

dana, galang apa..bantuan untuk kepentingan muslimin, kepentingan da’wah, seperti Syaikh 

Muqbil  tadi. Perkaranya  yang kami ingkari –kata beliau- bukan karena mereka 

mengumpulkan harta untuk membantu anak yatim, bukan itu, bukan karena mereka mau 

mengumpulkan harta untuk membantu orang yang punya hajat , yang sakit misalnya, bukan 

itu, tetapi nilai-nilai hizbiyyah lain yang ada pada mereka ,dijadikan itu sebagai batu loncatan 

untuk menyebarluaskan kesesatan dan penyimpangan mereka.  

Makanya saya sendiri ketika itu di masa  …masa-masa ambon dulu, di Jeddah, di 

hotel Jeddah kami temui syaikh Muqbil  ketika sakit parah beliau.  Beliau minta dan beliau 

yang nawarkan bahkan! Kepada salah seorang yang juga sekarang Allahu yahdi. Walhasil 

ditawarkan oleh Syaikh Muqbil , kalian perlu bantuan, biar kaum muslimin muhsinin yang 

mau tabarruk..mau membantu untuk kepentingan jihad kalian, membantu kalian, kalian pasti 

perlu , jihad itu perlu dana perlu ini. aku tuliskan kata memo untuk kalian, syafaat, lalu beliau 

minta pada muridnya hat…hat kertas dan pena… dan ditulis dengan tangan beliau sendiri 

dari Muqbil bin Hadi al Wadi’i kepada segenap muhsinin bahwa saudara -saudara kita 

salafiyyin di Indonesia dalam jihad di Maluku mereka memerlukan bantuan, sokongan dana 

dari kalian, bantulah mereka waffaqahullahu jami’…. Tanda tangan beliau. Kenapa Syaikh 

Muqbil ? Melakukan tasawwul? Minta-minta yang tercela? Hizbi juga?  

Syaikh Rabi’ حفظه اهلل!… Bukan apa-apa tetapi kita angkat guna memperjelas 

masalah dan Allah Maha Tahu apa yang kita kehendaki. Ketika ikhwah di Jogja di Al-Anshar 

hendak mendirikan masjid, yang biasa kita pakai dauroh di Al -Anshar, ketika itu masih gedek 

masjidnya. Ada salah seorang muhsinin yang mau membantu tetapi minta kata memo dari 

Syaikh Rabi’ حفظه اهلل, tazkiyah, karena dia nggak tahu siapa yang di situ.. sementara Syaikh 

Rabi’ حفظه اهلل juga nggak faham, nggak kenal,  maka minta kepada beberapa dari kita 

na’am…untuk merekomendasi bahwa ini ikhwah salafiyyin di Jogja butuh bantuan untuk 

mendirikan masjid dan seterusnya. Saya sendiri yang tulis waktu itu dengan tidak lebih dari 2 

garis atau 3 garis, bahwa ikhwah di Jogja, ikhwah Salafiyyin perlu bantuan untuk 

masjid…sekitar itu kata-katanya..kemudian kita fax ke Syaikh Rabi’ حفظه اهلل. Setelah itu 

kita telpon, marah Syaikh Rabi’ حفظه اهلل! Apa ini? Barid ini! Kata-kata kok dingin sekali kayak 

gini? Kasih rekomendasi  yang baik pada saudara kamu, agar orang bantu  itu semangat! 

Gini..gini..gini.. kasih keterangan yang bagus, ya fulan!.. Terangkan bahwa dakwah mereka 

berjalan dengan baik, mengajak orang kepada Qur’an, Sunnah, memerangi bid’ah syirik, ini 

itu memerangi hizbiyyah dan seterusnya….Maka kita tulis seperti yang dianjurkan oleh 

beliau, na’am  kemudian kita fax lagi. Kemudian kita telpon lagi, kata Syaikh: Aiwa.. ha 
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kadza.. ini yang kita kehendaki!  Lalu beliau kasih tanda tangan di situ kata memo beliau –

jazahullahu kher- alhamdulillah turun bantuan.  Kenapa? Minta-minta tercela Syaikh Rabi’ 

 Beliau bahkan yang meminta!! Beliau yang ?حفظه اهلل ’Hizbi juga Syaikh Rabi ?حفظه اهلل

menyuruh kita!!   

Isy ya akhi kamu, kamu anggap diri kamu lebih ghirah punya lebih kecemburuan pada 

dakwah dari pada aimmah itu?  Daripada ulama’-ulama besar itu? Kamu lebih cemburu kpd 

agama Allah dari mereka?  Kamu lebih perhatian kepada dakwah dari mereka? Malu lah kamu 

ya akhi..sadari  kapasitas diri kamu.. Jangan melangkahi mereka.. laa haula wala quwwata illa 

billah..  demikian dalam seluruh permasalahan yang ada kembalikan kepada a’immah para 

ulama’,. ..al-Barakah ma’a Akabirikum, barakah bersama para ulama besar kalian. Selamat 

kita kalau mengikuti mereka. Syaikh Rabi’ حفظه اهلل, Syaikh Ubaid Al-Jabiri حفظه اهلل, Syaikh 

Muhammad bin Hadi حفظه اهلل, Syaikh Zaid Al-Madkhali حفظه اهلل, Syaikh Shalih Fauzan  

 dan para masyayikh Ahlussunnah yang lainnya yang ada. Na’am, wa hakadza. Ini  حفظه اهلل

perlu kita sampaikan karena banyaknya keresahan dan pertanyaan dari sebagian ikhwah 

yang mempertanyakan masalah ini karena memang ada yang mengangkatnya sehingga 

paling tidaknya antum tahu, bukan kami yang mendahului, bukan kita yang mendahului…. 

 

Link Suara : 

http://www.4shared.com/audio/9ErogqE6/Ust_Usamah_Nasehat_M

uhimmah_Me.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.4shared.com/audio/9ErogqE6/Ust_Usamah_Nasehat_Muhimmah_Me.html
http://www.4shared.com/audio/9ErogqE6/Ust_Usamah_Nasehat_Muhimmah_Me.html


Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 13 

 

PENDAHULUAN 

له سى بده ور مدا ع شهد أن حم له وأ ك  ده ال شري ه إال اهلل وح شهد أن ال إل ني وأ عامل مد هلل رب ال احل  

ليما س لم ت س حبه و ص ه و لى آل ليه وع لى اهلل ع ص عد,  ا ب   أم

 Sebuah buku yang tidak dibangun di atas cahaya ilmu, berjudul “Yayasan, Sarana Dakwah 

Tanpa Barokah” disebarkan di tengah Salafiyyun untuk memberikan syubhat dan talbis 

bahwa ‘membangun dan mendirikan yayasan untuk berdakwah adalah haram dan bid’ah’ 

tanpa perkecualian. Buku tersebut ditulis oleh Abul Husain Muhammad bin Muhyiddin Al-

Jawi kemudian diberi ta’liq oleh Abu Turob dan diberi taqdim oleh Al-Hajuri, 

dialihbahasakan oleh: Beberapa Pelajar Indonesia di Darul Hadits Dammaj-Yaman, 

dimuroja'ah: Abu Fairuz & Abu Zakaria Al-Jawiyan dan diterbitkan oleh: Al-Ulum 

AsSalafiyyah www.aloloom.net. 

Dalam tulisan tersebut mereka mengumpulkan syubhat-syubhat yang berserakan 

tentang masalah yayasan kemudian diadili dengan dalil-dalil umum yang dicomot dari sana 

dan sini semau mereka tanpa memperhatikan arah pendalilan yang digunakan oleh ulama-

ulama terdahulu. Dalam buku ini, kami hanya membahas sebagian kesalahan-kesalahan 

mereka dari yang terkecil hingga kesalahan yang paling fatal. 

 
Gambar 1. Screenshot tulisan Jam’iyyah yang ditaqdim oleh Al-Hajuri
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PENGERTIAN YAYASAN  

Sebelum membahas yayasan, kita terlebih dahulu harus mengerti definisi dan batasan 

yayasan agar jelas perkara yang kita bahas dan tidak mengarah ke mana-mana. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, Yayasan 

adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 

mempunyai anggota. 

Di antara alasan penyusunan UU No. 16 tahun 2001 oleh Pemerintah RI adalah sebagai 

berikut: 

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan 

dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang Yayasan; 

b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, 

maksud, dan tujuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai 

dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas 

kepada masyarakat, perlu membentuk undang-undang tentang yayasan. 

Kemudian Undang-undang tersebut disempurnakan lagi dengan UU No. 28 tahun 2004. 
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TAQDIM (PENGANTAR) AL-HAJURI YANG PLINTAT PLINTUT 

Sebelum kita membahas isi buku menyimpang ini, terlebih dahulu kita membicarakan 

taqdim atau pengantar buku ini dari seorang Al-Hajuri yang dianggap sebagai Al-Muhaddits 

An-Nashihul Amin oleh para pengikutnya. 

Di antara bentuk kebodohan Al-Hajuri adalah sikapnya yang mendua tentang yayasan. 

Ini dia jelaskan sendiri dalam taqdimnya dimana dia meminjam hadits Hakim bin Hizam  

dari Nabi : 

“Dua orang yang berjual beli boleh melakukan khiyar (memilih membeli atau 

membatalkannya) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib 

barangnya) maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya berdusta dan 

menyembunyikan (aibnya) maka akan dihapuslah berkah jual belinya.” 

(HR. Al-Bukhari: 1968, Muslim: 2825, At-Tirmidzi: 1166, Abu Dawud: 3000) 

 
Gambar 2. Screenshot taqdim Al-Hajuri menggunakan hadits Hakim bin Hizam  untuk 

menghukumi bid’ahnya yayasan 

Hadits di atas jelas-jelas berkaitan dengan perkara mu’amalah duniawiyah yaitu 

perdagangan. 

Al-Allamah Ibnu Utsaimin  berkata: 
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“Dalam bidang mu’amalah, engkau dapati Ahlus Sunnah bergaul dengan manusia dengan 

kejujuran dan kejelasan dan diisyarahkan oleh Nabi  dalam sabdanya: “Dua orang yang 

berjual beli boleh melakukan khiyar (memilih membeli atau membatalkannya) selama 

belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barangnya) maka diberkahilah 

keduanya dalam jual belinya. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (a ibnya) maka 

akan dihapuslah berkah jual belinya.” 

(Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibni Utsaimin: 1/39) 

Sedangkan Al-Hajuri meminjam hadits di atas untuk menghukumi perkara yayasan yang 

menurut pendiriannya termasuk bid’ah yang sesat -akan datang bantahannya Insya Allah-. 

Dan jelas sekali bagi kita kalau yayasan itu mereka bid’ahkan berarti mereka telah 

memasukkan yayasan ke dalam lingkup agama atau ibadah. 

 
Gambar 3. Screenshot Siluman Badut karya Abu Turob, fatwa Hajuri: Yayasan = perkara 

bid’ah 

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad حفظه اهلل berkata: 

 4607

 

“Sabda beliau (Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, karena setiap bid’ah 

adalah sesat), dalam riwayat Abu Dawud (4607): (Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-

perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat): 
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Perkara baru adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, yaitu perkara-perkara yang 

tidak memiliki asal dalam agama.” 

(Fathul Qawiyyil Matin: 86) 

Dari sini, kita menimbang pernyataan Al-Hajuri secara ilmiah: 

1. Apakah dia meminjam hadits tentang jual beli untuk mentakhsis dan mentaqyid hadits 

tentang bid’ah?  

Jika benar, maka Al-Hajuri telah melakukan hal-hal baru yang menyimpang dari 

manhaj para ulama. 

Al-Imam Ahmad bin Hanbal  berkata: 

 

“Sesungguhnya pokok-pokok Islam itu berputar pada 3 hadits: hadits An-Nu’man  

“Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas.”  Hadits Umar  “Sesungguhnya amalan 

hanyalah berdasarkan niatnya.” Dan hadits Aisyah  “Barangsiapa yang mengamalkan 

sesuatu amalan yang bukan di atas ajaran kami maka dia tertolak.” (Majmu’ul Fatawa: 

29/238) 

Yang demikian karena hadits An-Nu’man  meliputi perkara duniawi seperti 

kebiasaan (makan, minum) dan mu’amalah (jual beli dan sebagainya) Sedangkan hadits 

Aisyah  meliputi perkara ibadah yang harus dilakukan di atas As-Sunnah. Sedangkan 

hadits Umar  tentang niat yang meliputi urusan duniawi dan urusan ibadah . Para 

ulama tidaklah saling mengkhususkan atau mentaqyid hadits An-Nu’man  (tentang 

muamalah) dengan hadits Aisyah  (tentang ibadah) karena ketiga hadits adalah 

bersifat umum atau yang disebut dengan dalil muthlaq bukan muqayyad, sehingga 

tidak saling mengkhususkan. 

Akan tetapi yang dilakukan oleh Al-Hajuri ini dalam pengantarnya adalah aneh, 

yaitu dia meminjam hadits Hakim bin Hizam   tentang khiyar, seolah-olah dia 

mengkhususkan hadits tentang bid’ah dengan hadits tentang khiyar yang dimasukkan 

dalam muamalat.  
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Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  berkata: 

“Wajib mengamalkan dalil mutlaq berdasarkan kemutlakannya, kecuali ada dalil yang 

menunjukkan pembatasannya. Karena mengamalkan teks Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib 

berdasarkan konsekuensi makna yang ditunjukkan, sampai ada dalil lain yang menyelisihinya. 

Jika datang dalil dari teks yang mutlaq dan dalil dari teks yang muqayyad, maka wajib 

membatasi dalil yang mutlaq dengan teks yang muqayyad jika hukumnya satu.  Jika hukumnya 

berlainan maka masing-masing dalil dilaksanakan sendiri-sendiri (tidak saling mentakhsis, pen) 

menurut sifat masing-masing dalil baik mutlaq atau muqayyad.” 

(Al-Ushul min Ilmil Ushul: 44-45) 

Maka hadits tentang khiyar tidak bisa mentakhsis hadits tentang bid’ah. 

2. Apakah perkara yang menurutnya bid’ah itu bisa diterima jika dilakukan di atas kejujuran dan 

kejelasan sehingga dia harus meminjam hadits tentang khiyar untuk perkara bid’ah? 

Jika memang benar, maka dia telah meniru langkah-langkah sebagian ahlul bid’ah yang 

mentakhsis dan mentaqyid hadits Aisyah  tentang bid’ah dengan hadits: 

 

“Barangsiapa yang memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang baik maka dia 

akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikuti langkahnya tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikit pun.” 

(HR. Muslim: 1691, An-Nasa’i: 2507, Ibnu Majah: 199)  

Dari istimbath semacam ini mereka menetapkan adanya bid’ah hasanah dan 

bid’ah sayyi’ah. 

(Ushulul Fiqh inda Ahlil Hadits: 138) 

Ternyata Al-Hajuri meniru langkah mereka dengan membagi bid’ah yang jujur dan 

bid’ah yang tidak jujur. Ini kalau Al-Hajuri bersikap konsekuen atas bid’ahnya yayasan. 
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3. Apakah adanya kasus penipuan dalam yayasan bisa mengubah hukum dari yayasan 

secara umum sehingga dia perlu meminjam hadits tentang khiyar?  

 
Gambar 4. Screenshot sampul depan tulisan Jam’iah (Yayasan) adalah Bid’ah, Muraja’ah 
Ustadz Abu Hazim Muhsin2  

                                                                 
2
 (ed) Sungguh kami benar-benar sangat khawatir bahwa orang ini termasuk dari jajaran pembesar 

munafiqin pendusta!! Betapa tidak? Sikap gamblangnya dalam memuraja‟ah, memerangi dan 

membid‟ahkan yayasan tidaklah menyurutkan langkahnya untuk tetap tanpa malu berdakwah dan 
berkolaborasi dengan Yayasan (Khairu Ummah). Salafiyyin di kota Malang menjadi saksi hidup akan 
sikap Bunglonnya yang luar biasa tanpa malu bekerjasama dengan Sururi Pustaka ELBA Nida‟ul Fithrah 

Ainul Haris Surabaya dan YAYASAN BID‟AH HIZBIYYAH (KHAIRU UMMAH)!!.  
Memang pada pamflet Daurah Tajwidnya sengaja tidak dicantumkan status KHAIRU UMMAH  sebagai 
YAYASAN (HIZBI BID‟AH menurut prinsipnya sendiri) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:  

 
Gambar 5. Scan Yayasan (sembunyi) Khairu Ummah, Komplotan Muhsin (Hafidz Qur‟an dengan 14 
cabang Qira‟ah, entah siapa gurunya sebab beberapa tahun yll dia pulang dari Yaman masih dielu -
elukan sebagai Hafidz Qur‟an dengan 7 Cabang Qira‟ah. Belum lagi balik ke Yaman ehh sekarang 



Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 20 

 

Ini juga perkara lain dari Al-Hajuri yang menunjukkan betapa rendahnya 

keilmuannya. Betapa mudahnya Al-Hajuri mengharamkan suatu perkara secara umum 

dengan suatu penyimpangan yang terjadi di dalamnya yang belum tentu terjadi pada 

yang lainnya.  

                                                                                                                                                                                                                 
Qira‟ahnya beranak pinak menjadi 2x lipat, semoga saja tidak “didepositokan” atau ditazkiyah oleh para 

pengagumnya sendiri. Wallahul Musta‟an) Kota Malang  
 

Pada kegiatan lainnya, KHAIRU UMMAH tanpa malu mempertontonkan statusnya sebagai HIZBI BID‟AH 

(baca:YAYASAN) menurut prinsip Hajuriyyun dan komplotannya!!  

Alhamdulillah pada gambar di bawah ini kami sertakan pula loop pembesar agar Hajuriyyun yang 
memiliki kelainan mata minus atau rabun ayam, rabun senja serta berbagai macam kerabunan mata bisa 

melihat dengan jelas “mata ayamnya” Yayasan Bid‟ah Sesat Hizbi Muhsin Abu Hazim di kota 
Malang.Simak bukti di bawah ini:  

  
Gambar 6. Scan Yayasan (Bid‟ah Sesat Hizbi menurut Hajuriyyun) rekanan dakwah Muhsin di Malang  

Tak lupa pula mencantumkan dengan manis rekening Bank yang selama ini disikat tanpa bulu panda ng 
oleh Hajuriyyun:  

 
Gambar 7. Scan rekening bank BCA rekanan dakwah Muhsin di Kota Malang  
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Apakah terjadinya penipuan, sumpah palsu dan perbuatan maksiat lainnya di 

pasar-pasar menyebabkan kita diharamkan untuk mencari nafkah di pasar-pasar? Allah 

 berfirman:  

                              

                       

“Dan Kami tidak mengutus para rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh 

memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kalian 

sebagai ujian bagi sebagian yang lain, maka bersabarlah kalian, dan adalah Rabbmu 

Maha Melihat.” (QS. Al-Furqan: 20) 

Apakah kita juga diharamkan untuk melakukan shalat berjamaah di sebuah masjid 

karena imam rawatibnya adalah ahlul bid’ah atau tukang maksiat dan sebagainya?! 

 
Gambar 8. Screenshot Yayasan bid’ah karena menyelisihi syariat.3  

Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه اهلل  berkata: 

                                                                 
3
 (ed) Agar muraja‟ah anda tidak disebut omong kosong dan penuh dengan provokasi kedustaan serta 

kedhaliman, Yayasan Ahlussunnah mana wahai Ustadz Muhsin yang berbu at demikian?? 
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“Dahulu kebiasaan As-Salaf jika mereka mengerjakan shalat di belakang orang yang 

mereka ketahui penyimpangannya maka mereka tidak memisahkan diri darinya 

karena penyimpangannya. Sebagaimana telah shahih dari Ibnu Mas’ud  (dalam Al-

Isti’ab: 1/492) bahwa beliau pernah mengerjakan shalat berjamaah shubuh di belakang 

Gubernur Kufah. Dia mengerjakan shalat 4 rakaat lalu berkata: “Mau kutambah lagi?” 

Yakni apakah aku mengurangi rakaat shalat -dalam keadaan dia mabuk-, maka Ibnu 

Mas’ud berkata: “Kami selalu bersamamu dalam tambahan (rakaat)” 

(Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah: 450) 

 

 
Gambar 9. Screenshot tulisan “Jami’ah Bid’ah pada Zaman Sekarang”, a.l karena…4 

                                                                 
4
 (ed) Demikianlah cara busuk lagi keji dari Muhsin dkk. dalam memprovokasi pemerintah agar 

menumpas Ahlussunnah dengan mengumpulkan berbagai tuduhan -tuduhan keji, fitnah dan kedhaliman 

hanya untuk menjustifikasi bahwa yayasan adalah bid‟ah. Yayasan Ahlussunnah mana wahai Muhsin??!! 
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Ini memang manhaj Al-Hajuri di dalam mengharamkan suatu perkara secara 

umum dengan suatu penyimpangan yang terjadi di dalamnya yang belum tentu 

terjadi pada yang lainnya, sehingga tidak mengherankan jika Al-Hajuri dan para 

pengikutnya -seperti Abu Turob, Abu Hazim, Abul Husain dan sebagainya- menyatakan: 

“YAYASAN adalah HARAM” dengan alasan karena di dalamnya terdapat penipuan dan 

alasan-alasan lainnya seperti tampak pada bukti di atas. Padahal tidak di semua  

yayasan terdapat penipuan, apalagi ikut campur dalam masalah politik, parlemen, 

melakukan pemberontakan dan pembunuhan, menghidupkan benih-benih khawarij dll 

hal yang menjadi kewajiban seorang Ahlussunnah untuk berlepas diri dari paham sesat 

tersebut. (Akan datang bukti-buktinya bahwa selain "yayasan" pun [baca: Markiz 

Dakwah!] ternyata telah terbukti terjadi penyelewengan dana, pencurian dan 

penggelapan yang dilakukan oleh Salim Al-Hilali yang sekarang "dipahlawankan" untuk 

menghantam Salafiyyun dan para ulamanya)5  

Merekapun juga tak segan untuk mengatakan: “SEKOLAH adalah HARAM” karena 

di dalamnya terdapat ikhtilath, padahal tidak semua sekolah menerapkan system 

ikhtilath. Sehingga tampaklah kebodohan Al-Hajuri dan para pengikutnya. Wallahul 

musta’an. 

4. Ataukah menurutnya bahwa di antara alasan bid’ahnya suatu perkara (dalam hal ini 

adalah yayasan) adalah adanya penipuan dan kedustaan di dalamnya? Ataukah adanya 

kedustaan tersebut merupakan salah satu kerusakan dari perkara tersebut? 

Ini juga point penting lainnya yang perlu dicatat dari Al-Hajuri. Kalau yang dia 

maksudkan adalah yang kedua maka tidak menjadi masalah, karena para ulama yang 

keilmuannya jauh di atas Al-Hajuri pun juga pernah membahas bid’ahnya suatu perkara –

semisal acara maulid Nabi  - kemudian mereka juga menyertakan kemungkaran-

kemungkaran di dalamnya.  

Akan tetapi yang tampak bagi kami adalah yang pertama6 yaitu perkara maksiat –

dalam hal ini adalah kedustaan- bisa menyebabkan perkara atau seseorang menjadi 

                                                                 
5
 Setelah datang bukti-buktinya, kita tunggu, dengan kaidah yang mereka tegakkan sendiri, apakah Al-

Hajuri dan pengikut fanatiknya juga memiliki keberanian untuk mengHARAMkan keberadaan Markiz 

Dakwah?!  
 
6
 Dan inilah yang jelas dari tulisan daftar 60 asatidz yang ditahdzir dan divonis hizbi oleh Al -Hajuri. 

Mereka begitu mudahnya mengeluarkan vonis hizbi terhadap para ustadz hanya dengan alasan ikhtilath, 
yayasan, menggalang dana atau tidak sependapat dengan mereka untuk meng-hizbi-kan atau bahkan 
hanya karena bersikap tawaqquf (pada tulisan lainnya telah diungkap persaksian bahwa daftar 60 da'i  

yang ditahdzir hizbi tersebut ternyata dikeluarkan oleh Al-Hajuri Gadungan yang tergabung dalam 
sindikat aloloom dari pengikut Al-Hajuri sendiri, Abu Turob Al-Kadzdzab dkk.). Jika terhadap guru 
yang diagung-agungkan saja kelakuannya amat sangat bila adab demi untuk menipu ummat, lalu 
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bid’ah atau ahlul bid’ah. Ini tampak dari para pengikutnya yang menyatakan: “Si Fulan 

adalah HIZBI karena dia melakukan ikhtilath dalam sekolah.” Si Allan adalah HIZBI 

karena dia mengemis dana untuk yayasan.” Dan sebagainya. 

Manhaj ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkataan “Fulan Hizbi” 

adalah mirip dengan perkataan “Fulan Jahmi” atau “Fulan Murji’i” atau “Fulan 

Qadari” dan sebagainya. Itu semua menandakan bahwa Si Fulan telah jatuh kepada 

perbuatan bid’ah. Kemudian vonis hizbi dengan mudahnya dia arahkan kepada orang-

orang yang terjatuh kepada perbuatan maksiat seperti ikhtilath (bercampur aduknya 

laki-laki dan perempuan), tasawwul (mengemis) dan sebagainya. Benarkah Ahlus 

Sunnah memasukkan perbuatan maksiat ke dalam perbuatan bid’ah?  

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 



“Sisi ketujuh: Bahwa ahlul bid’ah itu lebih buruk daripada ahlul maksiat syahwat 

berdasarkan As-Sunnah dan Ijma’, karena Nabi  memerintahkan untuk memerangi 

Khawarij dan melarang memerangi para pemimpin yang zhalim. Beliau juga berkata 

tentang orang yang meminum khamer: “Janganlah kalian laknat dia karena dia 

mencintai Allah dan Rasul-Nya.”7 Beliau juga berkata tentang Dzul Khuwaishirah (cikal 

bakal Khawarij): “Akan muncul dari keturunan orang ini kaum yang membaca Al-

Quran yang mana Al-Quran tidak sampai pada tenggorokan mereka.8 Mereka telah 

keluar dari agama -dalam riwayat lain: Islam- sebagaimana anak panah lepas 

menembus sasarannya…dst.” (Majmu’ul Fatawa: 20/104) 

                                                                                                                                                                                                                 
pantaskah seorang PENDUSTA yang telah berbuat lacur dan lacut seperti ini kemudian men gajari ummat 
„iffah Siluman Badut yang dia tonjol-tonjolkan seakan-akan kita semua tidak bisa menyaksikan bukti 
akhlaq KADZDZAB bila adab yang mereka pamerkan yang dengannya sudah cukup untuk 

meninggalkan/menolak semua berita yang mereka sebarkan?! Allahul Musta'an. 
7
 HR. Al-Bukhari: 6282 dari Umar bin Al-Khaththab   

8
 HR. Al-Bukhari: 3341, Muslim: 1765, An-Nasa‟i: 2531 dari Abu Sa‟id Al-Khudri . 
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Pernyataan Syaikhul Islam di atas menandakan bahwa seseorang tidak boleh 

di-bid’ah-kan (baca: di-hizbi-kan) hanya semata-mata karena melakukan dosa besar, 

seperti; minum khamer, berjudi, berzina dan sejenisnya. Dengan demikian, penjelasan 

dari Syaikhul Islam sangat jauh berbeda dan bertentangan dengan sikap jahil dari 

Al-Hajuri dan antek-anteknya yang dengan seenaknya mem-bid’ah-kan (baca: meng-

hizbi-kan) orang yang melakukan tasawwul (baca: mengemis), ikhtilath (baca: zina 

kecil) dan lain-lain dosa kecil di bawah dosa zina, minum khamer dan sebagainya. 

Di antara keterangan yang menunjukkan bahwa dosa bid’ah itu lebih besar 

daripada dosa fasiq adalah perkataan Al-Imam Artha’ah bin Al-Mundzir As-Sukuni . 

Beliau berkata: 

 

“Wahai Abu Yuhmad! Sungguh, jika anakku menjadi orang fasiq dari kalangan orang -

orang fasiq maka itu lebih aku sukai daripada menjadi Ahlul Hawa (ahlul bid’ah)” 

(Atsar riwayat Al-Harawi dalam Dzammul Kalam: 915 (5/122-3) 

Jadi, orang-orang fasiq tidak bisa di-hizbi-kan seenaknya tanpa dalil. 

Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه اهلل berkata: 

“Adapun berlebih-lebihan dalam memutlakkan bid’ah kepada setiap orang yang 

menyelisihi seseorang lain dalam satu pendapat, kemudian dikatakan: “Ini adalah ahlul 

bid’ah!” Masing-masing orang menamai orang lain dengan ahlul bid’ah, padahal dia 

tidak mengadakan hal-hal baru dalam agama sedikit pun, kecuali dia hanya menyelisihi 

orang lain atau dia menyelisihi suatu jamaah dari beberapa jamaah. Maka dia bukanlah 

ahlul bid’ah. Barangsiapa melakukan perbuatan haram atau perbuatan maksiat maka 
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dia disebut pelaku maksiat. Dan tidak setiap pelaku maksiat disebut dengan ahlul 

bid’ah. Tidak setiap orang yang keliru (dalam ber-ijtihad) disebut ahlul bid’ah, karena 

ahlul bid’ah adalah orang yang mengadakan hal-hal baru dalam agama. Ini yang 

disebut dengan ahlul bid’ah. Adapun berlebih-lebihan di dalam nama “bid’ah” dengan 

memutlakkannya kepada setiap orang yang menyelisihi orang lain, maka ini tidak 

benar. Dan kadang-kedang kebenaran itu bersama orang yang menyelisihi 

(pendapatnya) Dan ini (cara pemutlakkan yang demikian, pen) adalah bukan termasuk 

Manhaj As-Salaf.” 

(Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan: pertemuan 16 hal 7) 

Kemudian silahkan Pembaca bandingkan antara penjelasan Asy-Syaikh Shalih 

Fauzan حفظه اهلل di atas dengan sikap jahil  Al-Hajuri dan antek-anteknya yang mudah 

mem-bid’ah-kan (baca: meng-hizbi-kan) Salafiyyun yang berseberangan dengan 

pendapat dengan mereka. Bahkan ikhwan-ikhwan yang berdiam diri atau tawaqquf 

(mutawaqqifin, menurut mereka) tidak luput dari sasaran peng-hizbi-an mereka. 

Allahul musta’an. 

5. Tidakkah dia takut terhadap ancaman Allah kepada Ahlul Kitab yang suka 

memutarbalikkan ayat-ayat-Nya? 

Perbuatan Al-Hajuri yang meletakkan hadits tentang mu’amalah (hadits Hakim bin 

Hizam  tentang khiyar) untuk menghukumi permasalahan ibadah (hadits tentang 

bid’ah) dan sebaliknya dapat dikategorikan sebagai pemutarbalikan dalil-dalil dari 

keadaan semestinya. Ini mirip dengan perbuatan Yahudi. Allah  berfirman: 

                             

                 

 “Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. 

Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka 

mengatakan pula): “Dengarlah” sedang kalian sebenarnya tidak mendengar apa-apa. 

Dan (mereka mengatakan): "Raa'ina”, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela 

agama.” (QS. An-Nisa’: 46) 

Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam  berkata: 
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“Makna: “mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya” adalah “tidak 

meletakkannya pada tempat yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan.” 

(Tafsir Ibnu Abi Hatim: 5430 (4/181), Tafsir Ath-Thabari: 11938 (10/316)) 

Walaupun ayat di atas mengkritik perbuatan kaum Yahudi, namun ayat tersebut 

juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita agar tidak mengikuti langkah-langkah mereka. 

Inilah sedikit gambaran keilmuan Al-Hajuri. Jika para pengikutnya memberikan 

pembelaan kepadanya dengan pernyataan: “Bukankah syaikh kami tidak ikut-ikutan 

menulis tulisan itu? Bukankah penulisnya hanyalah Abul Husain dan dita’liq oleh Abu 

Turob? Kenapa diikut-ikutkan?” 

Kami katakan: Walaupun tidak ikut menulis, guru kalian telah memberikan taqdim 

(pengantar) atas tulisan kalian dan merasa bergembira dengan tersebarnya tulisan itu. 

Bahkan dia menjadi pemimpin dari keburukan ini. Dan ini telah menjadi kaidah dalam agama 

ini bahwa siapa pun yang bergembira dan setuju bahkan memberi pengantar atas 

tersebarnya kebatilan maka dia akan diikutkan dalam dosanya. 

Allah  berfirman: 

                                 

            

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: 

“Sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya.” Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan 

perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan 

mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu azab yang membakar.” (QS. Ali Imran: 

181) 

Mengapa Allah  menyatakan “Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan 

perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar” padahal orang-orang 

Yahudi yang hidup bersama Rasulullah  tidak ikut-ikutan membunuh para nabi? Yang 

membunuh para nabi telah mati sejak ratusan tahun sebelum beliau diutus. 

Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hanbali menjawab: 
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“Apabila ditanyakan: “Bukankah orang yang berkata demikian “Sesungguhnya Allah miskin 

dan kami kaya” tidak membunuh para nabi sama sekali?” Maka jawabnya: “Dia telah ridha 

(dan bergembira, pen) dengan para pendahulunya terhadap perbuatan itu (membunuh 

para nabi, pen)” 

(Zaadul Masir: 1/464) 
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI  

LUASNYA CAKUPAN AYAT TENTANG TA’AWUN 

Mereka berkata: “Dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ta'awun ini banyak sekali. 

Walaupun demikian, kita tidak mengetahui satu dalil pun dari Rasulullah  dan tidak pula 

dari salah seorang sahabat Rasulullah  bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini 

(ta'awun dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka 

namakan dengan jam’iyyah atau mu'assasah (yayasan).” 

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)9 

                                                                 
9
 (ed) Kenapa mereka tidak menerapkan pembid'ahan dan penghizbian tentang yayasan ini terhadap 

dedengkot yayasan mereka yang lain, Muhsin Abu Hazim? Bukankah Pondoknya Muhsin di Magetan 

juga bernaung di bawah yayasan? Bukankah pondoknya juga dibangun dari hasil mengemis/tasawwul 
(dalam bahasa mereka) yang dengannya sudah cukup mereka hukumi sebagai hizbiyyun?!!  

 

Gambar 10. Scan fakta tasawwul YAYASAN Muhsin Abu Hazim sebagai sarana untuk mendirikan 

markiznya  
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Gambar 11. Scan Sampul Proposal Yayasan “Yahudi (kamus Abu Turob cs.)” Muhsin Abu Hazim 

Khidhir menegaskan fatwa hizbinya bagi mereka yang menggunakan cara -cara seperti contoh 
yang dilakukan oleh Markiznya Muhsin Abu Hazim di atas: “Begitu pula orang-orang yang memakan 

harta manusia (dengan cara batil) baik dengan menipu, mendusta, meminta-minta, dan cara-cara bisnis 

licik  lainnya atau mengambil (korupsi) harta manusia untuk kepentingan da'wah baik untuk 

pembangunan masjid, ma'had, madrasah atau yang semisalnya 
maka itu sebagai sebab ketergelinciran, kesesatan, 

penyimpangan dan sebab mereka menjadi hizbiyyun dengan 
tanpa mereka sadari. Hal itu semua disebabkan asal (awal) 

perbuatan mereka dibangun tidak di atas taqwa…” (Harapan 

Pembimbing Habis Gelap Terbitlah Terang) 

Maka ke manakah akal sehatmu sehingga engkau dan teman-temanmu menghancurkan prinsip 
yang kalian tegakkan sendiri (dan bahkan lebih hina!) dengan bertransaksi dakwah, berkomplot dengan 

seorang Maling/Pencuri, Koruptor dana umat, penipu, pendusta, peminta-minta, dengan cara licik atau 
mengambil (korupsi) harta manusia untuk kepentingan PERUTNYA SENDIRI (BUKAN UNTUK 
KEPENTINGAN DAKWAH!) si Salim Al-Hilali yang kalian sanjung sebagai seorang Muhaddits yang 

dibarternya dengan pujian terhadap Markiznya Hajuri dan penghizbiannya terhadap Syaikh Abdurrahman 
Al-Adni?! Alih-alih dana yang dicurinya atau dikorupnya untuk mendirikan masjid, ma'had, madrasah dan 
kepentingan ummat lainnya (yang inipun sudah cukup dasar bagi kalian untuk menghizbikannya!!), sama 
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Gambar 12. Screenshot Nabi  dan Shahabat  tidak menggunakan organisasi jam’iyyah atau 

mu’assasah 

Kami katakan: Ini adalah salah satu bentuk pemahaman rusak mereka dimana mereka 

membatasi dalil-dalil yang bersifat umum dengan pembatasan tanpa ilmu. Padahal semua 

ulama menyatakan bahwa bab ta’awun itu pengertiannya adalah luas meliputi segala 

kebaikan. Allah  berfirman: 

                      

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2) 

Al-Allamah Al-Izz bin Abdis Salam berkata: 

0                 

 

                                                                                                                                                                                                                 
sekali tidak! Bahkan dana curian tersebut digunakannya hanya untuk memperkaya pribadi dan 

keluarganya!! Maka gelar apa yang lebih pantas bagi kalian dan bagi Muhadditsmu ini wahai Hajuriyun?! 

Sampai sekarang tidak pernah ada bukti bahwa Muhsin dan orang-orang yang sefikrah dengannya telah 

membubarkan yayasan “bid'ah dan hizbiyyahnya” atau bersikap lebih gentleman dengan berlepas diri  

dan keluar dari lingkungan pondoknya karena berpegang dengan prinsipnya sendiri “…baik untuk 

pembangunan masjid, ma'had, madrasah atau yang semisalnya 
maka itu sebagai sebab ketergelinciran, kesesatan, 

penyimpangan dan sebab mereka menjadi hizbiyyun dengan 
tanpa mereka sadari. Hal itu semua disebabkan asal (awal) 

perbuatan mereka dibangun tidak di atas taqwa…”.? 
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“Termasuk contoh nash (teks) yang bersifat umum adalah firman -Nya “Dan tolong-

menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Ini bersifat umum meliputi ta’awun pada 

setiap kebaikan dan takwa dan juga bersifat umum meliputi larangan ta’awun dari segala 

dosa dan permusuhan.” 

(Al-Imam fi Adillatil Ahkam: 277)  

Al-Allamah Al-Walid Abdul Aziz bin Baaz berkata: 

                    

       .    

“Kemudian judul kalimat yang akan saya bicarakan kepada kalian dengan kandungannya 

adalah kalimat ta’awun dalam kebaikan dan taqwa. Sesungguhnya ini adalah sebuah kalimat 

yang menyeluruh, meliputi segala kebaikan. Dan kalian -wal hamdu lillah- termasuk orang-

orang yang memperhatikan dan bekerja untuk merealisasikan tujuan ini. Dan Allah 

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan 

melarang mereka dari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan melalui firman-Nya : 

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.” 

(Majmu’ Fatawa Ibni Baaz: 5/86) 

Tidak ada salah seorang ulama pun yang membatasi bab ta’awun hanya pada contoh-

contoh yang ada pada masa Rasulullah  dan para sahabatnya . Para ulama hanyalah 

memberikan contoh-contoh bahwa apakah perkara A -yang sedang dibahas- termasuk bab 

ta’awun di atas kebaikan ataukah termasuk bab ta’awun di atas kebatilan. 
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Sebagai contoh adalah penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin : 

“Demikian pula jika ada seseorang membeli senjata untuk berburu binatang buruan di tanah 

Haram dalam keadaan kalian mengetahui bahwa dia adalah ahli berburu. Dia sekarang 

berada di Tanah Suci dan membeli senjata untuk berburu binatang buruan di Tanah Suci. 

Maka ini (praktik jual beli senjata, pen) adalah haram dan tidak sah, karena termasuk dalam 

bab ta’awun di atas dosa dan permusuhan.” 

(Asy-Syarhul Mumti’: 8/194)  

Perhatikanlah perkataan beliau di atas. Beliau tidak menyatakan: “Ini tidak termasuk 

bab ta’awun karena tidak ada contohnya dari Rasulullah  dan sahabatnya ” 

sebagaimana perkataan mereka ini (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain dan lain-lain) 

Contoh lainnya adalah penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin : 

“Dan wajib bagi orang yang melihat seseorang yang menggunakan fasilitas Negara atau 

mobil Negara untuk kepentingan pribadi agar menasehatinya dan menjelaskan kepadanya 

bahwa ini adalah haram. Kalau Allah  menunjukinya maka ini yang diharapkan, dan jika 

tidak maka hendaknya dia dilaporkan (kepada yang berwajib, pen) Karena ini termasuk bab 

ta’awun di atas kebaikan dan taqwa.” 

(Liqa’ul Babil Maftuh: 5/18)  

Beliau juga tidak menyatakan: “Ini bukan bab ta’awun  di atas kebaikan dan taqwa 

karena tidak ada contoh mobil dan Polisi pada jaman sahabat .” 

Adapun hadits-hadits yang dibawakan oleh orang-orang jahil tersebut maka itu semua 

adalah contoh bentuk ta’awun dalam kebaikan dan takwa  bukan pembatasan ta’awun. 
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Sebagai contoh adalah hadits Jabir  ketika Perang Khandaq. Dia berkata: 



“Wahai Rasulullah! Kami menyembelih seekor anak kambing dan membuat bubur dari 1 sha’ 

gandum, silahkan Anda dan beberapa orang kemari.” Maka Rasulullah  berteriak dan 

berkata: “Wahai orang-orang yang menggali parit! Sesungguhnya Jabir membuat hidangan 

makanan, marilah kalian ke sini!”  

(HR. Al-Bukhari: 2841, 3793 dan Muslim: 3800) 

Hadits di atas tidak menunjukkan bahwa batasan memberikan pertolongan kepada 

orang yang kelaparan harus berupa makanan seekor kambing -sebagaimana kaidah rusak 

Abul Husain dan kawan-kawannya- tetapi Jabir  memberikan sesuatu sesuai 

kemampuannya. Demikian pula ketika gotong-royong membangun parit atau lainnya, tidak 

harus menggunakan cangkul dan kapak -sebagaimana persangkaan jahil Abul Husain, Abu 

Turob dan lain-lain- tetapi boleh menggunakan buldoser dan alat-alat modern sesuai ukuran 

kemampuan dan kebiasaan masyarakat.  

Adapun ta’awun dalam pembangunan masjid maka tidak hanya dibatasi oleh hadits 

Abu Sa’id Al-Khudri  saja10 seperti bergotong-royong mengangkat batu bata dan tanah. 

Dan juga tidak hanya dibatasi oleh hadits Anas  saja11 yang menjelaskan tentang 

                                                                 
10

 Adapun hadits Abu Sa‟id Al-Khudri , maka Ikrimah  berkata:  



“Kemudian kami berangkat. Ternyata ada Abu Sa‟id Al-Khudri ada di kebunnya sedang memperbaikinya. 
Kemudian beliau mengambil selendangnya dan memakaikan pada lehernya kemudian beliau memulai 
membacakan hadits kepada kami. Sampailah akhirnya pada cerita pembangunan masjid. Beliau berkata: 

“Kami dulu membawa batu bata satu persatu, sedangkan Ammar membawa batu bata dua-dua. 
Kemudian Nabi mengibaskan tanah darinya dan berkata: “Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh 
kelompok yang menentang pemimpin. Dia mengajak mereka ke surga sedangkan mereka mengajaknya 

ke neraka.” Ammar berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah.” 

(HR. Al-Bukhari: 428, Ahmad: 11429) 

11
 Hadits Anas , dia berkata:  
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pembebasan tanah oleh Bani Najjar dan menggali bekas kuburan dan menebang pohon 

kurma saja. Tetapi ta’awun dalam pembangunan masjid meliputi banyak hal yang termasuk 

dalam keumuman hadits Nabi : 

“Barangsiapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah, maka Allah akan membangun 

untuknya di surga yang semisal dengannya.” 

(HR. Muslim: 829, At-Tirmidzi: 292, Ibnu Majah: 728 dari Mahmud bin Labid ) 

Al-Hafizh Ibnu Hajar  berkata: 

 

“Sabda beliau (barangsiapa yang membangun sebuah masjid) Bentuk nakirah dalam hadits 

ini adalah untuk meliputi segala (bentuk dan macam) masjid. Maka termasuk di dalamnya 

masjid yang besar atau yang kecil.” 

(Fathul Bari: 1/454) 

Beliau  juga berkata: 

 

“Barangsiapa yang membangunnya dengan mendapatkan upah , maka dia tidak akan 

mendapat janji khusus ini karena tidak adanya ikhlas, walaupun dia mendapat pahala secara 

global.” 

(Fathul Bari: 1/545) 

Dari penjelasan Al-Hafizh  di atas kita mendapatkan pelajaran bahwa ta’awun untuk 

membangun masjid tidak harus seperti yang dicontohkan dalam hadits Abu Sa’id Al -Khudri 

                                                                                                                                                                                                                 



 

“Nabi   tiba di Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid dan berkata: “Wahai Bani Najjar! 

Hargailah tanah kalian untukku!” Maka mereka menjawab: “Kami tidak butuh harganya kecuali kepada 
Allah.” Maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan kaum musyrikin dan menebang pohon 
kurma kemudian dibariskan di kiblat masjid.”  

 (HR. Al-Bukhari: 1735, Muslim: 816, Abu Dawud: 383)  
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dan Anas  yang berupa keterlibatan langsung seperti ikut mencangkul, mengangkat batu 

dan sebagainya tetapi bisa juga dengan keterlibatan secara tidak langsung seperti urunan 

untuk membeli bahan bangunan dan membayar tukang batu untuk membangun masjid atau 

membentuk suatu panitia atau yayasan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 

Penjelasan Al-Hafizh ini sangat berbeda dengan sikap jahil dari Si Abul Husain cs yang 

dengan jumudnya menyatakan bahwa ta’awun untuk membangun masjid harus secara 

langsung dan tidak boleh dengan cara lainnya karena bentuk ta’awun seperti ini tidak ada 

contohnya pada masa Rasulullah  sehingga pantas disebut dengan tajammu’ bid’i. 

Demikianlah pemahaman rusak mereka. 

Oleh karena itu di dalam membantah mereka, kami membawakan keterangan Al-

Hafizh Ibnu Hajar  yang berkata -tentang luasnya cakupan ta’awun-: 

“Demikian pula sabda beliau (membangun) secara hakiki adalah terlibat secara langsung 

dengan kriterianya tetapi maknanya juga mencakup orang yang memerintahkan (untuk 

membangun) Ini juga yang diterapkan oleh cara berdalilnya Utsman . Karena beliau 

berdalil dengan hadits ini (barangsiapa yang membangun sebuah masjid) terhadap apa yang 

terjadi pada diri beliau. Dan telah diketahui bahwa beliau tidak terlibat langsung 

membangun masjid.” 

(Fathul Bari: 1/456) 

Ini menunjukkan bahwa manhaj Al-Hajuri -dalam membatasi ta’awun hanya dengan 

keterlibatan secara langsung dan mengingkari yang tidak langsung- adalah menyelisihi 

manhaj Utsman bin Affan dan juga para Sahabat lainnya y.  

Selain membatasi pengertian ta’awun dalam pembangunan masjid, pemahaman rusak 

mereka juga tampak jelas dengan pembatasan mereka terhadap pengertian ta’awun dalam 

menyantuni fakir miskin. Mereka hanya membatasi ta’awun pada contoh- contoh yang 

terdapat di masa Rasulullah  dan para Sahabatnya  seperti hadits Al-Bara’ bin Azib  

tentang penggantungan kurma di masjid Nabi  untuk fuqara’ Ahlush Shuffah, hadits Jarir 

bin Abdullah Al-Bajali  tentang pengumpulan (penggalangan) shadaqah di masjid Nabi  

dan contoh lainnya serta menolak dan membid’ahkan ta’awun dengan cara lain seperti 

mendirikan panti asuhan untuk anak yatim, lembaga sosial dan sebagainya. 
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI  

LUASNYA CAKUPAN HADITS TENTANG TA’AWUN  

Selain membatasi luasnya ayat tentang ta’awun, mereka juga menutup mata dari 

luasnya hadits-hadits tentang ta’awun. 

Kami katakan: Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah  memberikan kaidah umum 

yang luas untuk umat beliau tentang ta’awun dalam menyantuni fakir miskin? Beliau  

bersabda: 

“Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan maka Allah akan 

memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat.” 

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah ) 

Al-Allamah Ibnu Allan Ash-Shiddiqi Asy-Syafi’i  (wafat 1057 H) berkata: 

“Dan sabda beliau (Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam 

kesulitan) dengan cara pembebasan (tanggungan atau hutang), atau memberikan hibah, 

atau shadaqah, atau menunggu (tidak menagih hutang) sampai dia memiliki kelonggaran 

pada dirinya atau separuhnya. Penulis Fathul Mubin (yaitu: Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi’i, 

pen) berkata: “Dan sah pula jika hadits ini meliputi fatwa kepada orang awam yang berada 

dalam kesempitan dengan fatwa yang membebaskannya (atau meringankannya, pen) 

karena orang awam tersebut berada dalam kesulitan jika dibanding Si ulama pemberi fatwa 

tersebut.” 

(Dalilul Falihin li Thuruq Riyadhish Shalihin: 2/306) 

Konteks “Ta’awun dalam Menyantuni Fakir Miskin” juga diterangkan dengan 

keumuman sabda beliau: 

 

“Dan Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya.” 

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah ) 
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Al-Allamah Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi  (wafat 1138 H) berkata: 

 

“Sabda beliau (menolong saudaranya) maksudnya adalah dengan segala cara yang ada 

yaitu sesuatu yang menghasilkan manfaat dan menolak kerugian yang dimudahkan bagi si 

penolong dengan cara tersebut. Maksudnya adalah dengan menempuh cara tersebut. Huruf 

“ba” adalah untuk menerangkan sebab.” 

(Hasyiah As-Sindi ala Ibni Majah: 1/209) 

Al-Allamah Ibnu Allan Ash-Shiddiqi Asy-Syafi’i  (wafat 1057 H) berkata: 

“Sabda beliau (menolong saudaranya) maksudnya adalah menolong saudaranya dengan 

hatinya, atau badannya, atau hartanya, atau yang lainnya. Dikatakan bahwa ini (batasan 

menolong, pen) adalah global, penjelasannya tidak akan mencukupi jika ditulis di halaman 

buku. Karena pengertian ini bersifat mutlak (tanpa batasan, pen) di segala keadaan dan 

segala jaman.” 

(Dalilul Falihin: 2/306-307) 

Kami katakan: Wahai orang-orang jahil (Al-Hajuri, Abu Turob, Abu Hazim, Abul Husain, 

Abu Fairuz dkk.)! Perhatikanlah penjelasan para ulama di atas “dengan segala cara yang 

ada”, dan juga “bahwa ini (batasan menolong, pen) adalah global, penjelasannya tidak 

akan mencukupi jika ditulis di halaman buku. Karena pengertian ini bersifat mutlak (tanpa 

batasan, pen) di segala keadaan dan segala jaman”!! 

Lalu bandingkan dengan pemahaman kalian yang rusak dan tanpa ilmu: “Walaupun 

demikian, kita tidak mengetahui satu dalil pun dari Rasulullah  dan tidak pula dari salah 

seorang sahabat Rasulullah  bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini (ta'awun 

dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka namakan 

dengan jam’iyyah atau mu'assasah (yayasan).” 

Untuk sekedar kalian ketahui bahwa beliau berdua (Ibnu Allan  dan As-Sindi ) hidup 

di masa pemerintahan Turki Utsmani dan ketika itu belum dikenal sama sekali nama yayasan 

atau jum’iyyah atau mu’assasah. Sedangkan munculnya nama jum’iyyah yang pertama kali 
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menurut versi kalian –walaupun harus dipelajari lagi rujukan kalian- muncul pada tahun 1316 

H. Dan seandainya para ulama tersebut -dan juga Salafush Shalih- hidup di jaman ini dan 

bertempat di Indonesia, tentulah mereka tidak akan mengingkari bentuk ta’awun melalui 

wadah yayasan karena luasnya cakupan ta’awun yang bersifat mutlak di segala jaman dan 

keadaan. Tapi ini berbeda dengan menhaj sesat kalian yang mempersempit cakupan 

ta’awun yang hanya terbatas pada contoh-contoh pada masa Shahabat  saja. 

Seandainya kalian (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain dkk.) hidup di masa Khalifah 

Utsman bin Affan  ketika renovasi masjid Nabawi, maka apakah kalian akan menjadi orang 

yang memprotes beliau dengan perkataan buruk (na’udzubillah!): “Engkau (Utsman) tidak 

pantas menyebut dirimu ikut ta’awun membangun masjid, karena engkau tidak ikut 

bergotong royong mengangkat batu bata, menebang pohon kurma dsb s ebagaimana yang 

terjadi di jaman Nabi .” dan ucapan-perkataan buruk yang lainnya? Maha Suci Allah yang 

telah membersihkan Utsman bin Affan  dari perkataan buruk seperti di atas. 

Diantara perkataan Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr  adalah: 

“Maka barangsiapa yang tidak merasa luas dengan perkara yang dianggap luas oleh As -Salaf, 

maka dia akan sia-sia dan merugi.”  

(Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhihi: 2/197) 
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI KAIDAH-KAIDAH FIQIH 

Pada bagian ini kami akan menjelaskan 3 kaidah fiqih yang berhubungan dengan 

ta’awun dan yayasan dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang 

rusak pemahamannya. 

 Kaidah pertama: 

“Yang dianggap adalah keumuman lafazh dalil bukan kekhususan sebabnya.” 

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi  berkata: 

 

“Jika datang lafazh umum dengan sebab yang khusus maka kekhususan sebabnya tidak 

menggugurkan keumumannya, seperti sabda beliau  -ketika ditanya tentang berwudhu 

dengan air laut ketika membutuhkannya-: “Ia (air laut) adalah suci airnya.” 

(Raudhatun Nazhir: 233) 

Termasuk dalil yang diamalkan atas keumumannya adalah ayat tentang ta’awun. Allah 

 berfirman: 

                     

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2) 

Walaupun ayat ini memiliki konteks tentang pengharaman syi’ar-syi’ar Allah, bulan suci 

dan Masjidil Haram maka keumuman ayat ini mencakup berbagai bidang yang lainnya. 

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  berkata: 
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“Dan perhatikanlah Al-Quranul Karim dalam firman-Nya: “Dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Tercakup di dalamnya ribuan permasalahan. Ini 

karena dia merupakan kalimat umum yang meliputi ta’awun dalam dosa dan permusuhan 

dalam aqad-aqad (perjanjian, pen), shadaqah (santunan), pertukaran, pernikahan dan lain 

sebagainya. Maka setiap perkara yang di dalamnya terdapat unsur ta’awun di atas dosa dan 

permusuhan maka hukumnya haram.” 

(Asy-Syarhul Mumti’: 8/194) 

Al-Allamah Syah Waliyyullah Ad-Dahlawi  : 

“Dan ta’awun tidak hanya satu tingkatan saja. Bahkan dia memiliki beberapa tingkatan 

sesuai perbedaannya terhadap kebaikan dan hubungan. Yang paling rendah adalah 

hubungan yang terjadi di antara kaum muslimin.” 

(Al-Hujjatullah Al-Balighah: 732) 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kata ta’awun meliputi segala 

bidang dalam agama ini baik itu urusan ibadah maupun urusan kebiasaan manusia. Sehingga 

yayasan pun dapat dikategorikan dalam keumuman kata ta’awun. 

Di antara ulama yang memasukkan yayasan sosial ke dalam kategori ta’awun di atas 

kebaikan dan taqwa adalah Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz . Beliau pernah ditanya: 

 

Tanya: “Bolehkah menyerahkan zakat kepada yayasan-yayasan sosial?” 
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Jawab: “Jika para pengurusnya adalah orang yang dapat dipercaya, menjaga amanah dan 

menyerahkan zakat kepada pembagiannya yang syar’i, maka tidak apa-apa menyerahkan 

zakat kepada mereka karena di dalamnya terdapat ta’awun di atas kebaikan dan taqwa.” 

(Majmu’ Fatawa Ibni Baaz: 14/254) 

Al-Ustadz Askari Al-Bugisi juga mengumpulkan ucapan-perkataan ulama dakwah 

salafiyah di jaman ini tentang yayasan. Mereka semua juga memasukkan yayasan ke dalam 

keumuman ta’awun. Silahkan membaca tulisan tersebut! 

Tapi yang aneh dari Al-Hajuri cs adalah pendapatnya yang syadz, menyelisihi pendapat 

banyak ulama yang lebih bertakwa dan lebih kokoh keilmuannya darinya, karena dia tetap 

bersikeras mengharamkan yayasan. Dari sini dia telah terjatuh ke dalam 2 hal yaitu: rusaknya 

pemahaman dia tentang kaidah fiqih -karena dia membatasi ‘ta’awun hanya dengan contoh 

yang ada pada masa As-Salaf- dan penyelisihannya terhadap banyak ulama yang (ma’af-

ma’af saja) jauh lebih kredibel keilmuannya daripada dirinya. 

 Kaidah kedua: 

“Al-Urf bisa diamalkan jika terdapat hukum syariat yang tidak memiliki batasan.” 

(Nazham Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, bait ke-28) 

Definisi Al-Urf adalah: 

“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tanpa aturan tertulis dalam lembaran, jadi 

setiap aturan yang diberlakukan dalam waktu tertentu akhirnya dia menjadi urf.” 

(Syarh Al-Mu’tamad: 61) 

Menurut bahasa mudahnya, Al-Urf identik dengan kebiasaan masyarakat atau adat. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 
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“Setiap nama pasti memiliki batasan. Ada yang batasannya diketahui dengan bahasa 

seperti: matahari, bulan, laut, darat, langit dan bumi. Ada yang batasannya diketahui dengan 

syari’ah seperti: mukmin, kafir, munafiq, seperti shalat, zakat dan haji. Dan sesuatu yang 

tidak mempunyai batasan dari segi bahasa atau syari’ah maka tempat kembalinya adalah 

urf manusia, seperti batasan serah terima dalam hadits Nabi : “Barangsiapa yang membeli 

makanan maka janganlah dia menjualnya (lagi) sampai proses serah terima (selesai)” Dan 

telah diketahui bahwa jual beli, sewa-menyewa, hibah dan sebagainya tidak dibatasi oleh 

Allah dengan suatu batasan tertentu baik dari Kitabullah maupun Sunnah Rasul -Nya. Bahkan 

belum pernah dinukil dari salah seorang pun dari kalangan Sahabat dan Tabi’in  adanya 

bentuk tertentu dari lafazh aqad dan sebagainya.” 

(Al-Fatawa Al-Kubra: 4/12) 

Dari ulasan Syaikhul Islam di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala 

perintah syariat perlu dicari batasan syar’inya, kalau tidak ada maka dicari batasan 

bahasanya, kalau tidak ada maka dicari rujukannya dari Al-Urf. 

Al-Allamah Ibnu Utsaimin  berkata: 

“Kaidah yang ma’ruf adalah bahwa sesuatu yang datang dan tidak dibatasi oleh syari’ah 

maka tempat rujukannya adalah Al-Urf.” 

 (Asy-Syarhul Mumti’: 1/272) 

Adapun dalil dari Al-Urf maka Al-Kitab dan As-Sunnah telah menetapkannya sebagai 

acuan untuk perintah-perintah syar’i yang tidak memiliki batasan.12 

                                                                 
12

 Di antaranya adalah firman Allah :  

          

“Dan pergaulilah istri-istrimu dengan yang ma‟ruf.” (QS. An-Nisa‟: 19) 
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Kemudian yang paling penting adalah bahwa tidak setiap Al-Urf dapat dijadikan 

rujukan. Ini karena Al-Urf dibagi 2 macam: 

 

 Urf yang shahih, yaitu kebiasaan yang tidak menyelisihi satu nash pun dari nash-nash Al-

Kitab dan As-Sunnah, tidak menghilangkan mashlahat yang diakui dan tidak 

menimbulkan mafsadat yang kuat. 

 Urf yang rusak, yaitu kebiasaan yang menyelisihi nash, menghilangkan maslahat yang 

diakui dan menarik mafsadat yang kuat.  

(Mulakhash Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: 10) 

Contoh Al-Urf yang shahih adalah kebiasaan masyarakat gotong-royong membangun 

rumah tetangganya. Sedangkan contoh Al-Urf yang rusak adalah kebiasaan simpan pinjam 

dengan cara riba, membangun rumah dengan dinding yang transparan (seperti di Jepang) 

sehingga terlihat aurat penghuninya. 

Contoh perintah syariat yang dikembalikan kepada Al-Urf adalah berbuat baik kepada 

manusia, ta’awun dan lain-lain.  

Setelah menjelaskan perkara kewajiban yang memiliki batasan -seperti zakat yang 

dibatasi oleh nishabnya- Asy-Syaikh Abdullah bin Yusuf Al-Judai’ menjelaskan perkara 

kewajiban yang tidak memiliki batasan dengan perkataaan beliau: 

                                                                                                                                                                                                                 
Jadi Allah  menghubungkan mu‟asyarah (pergaulan suami istri dengan) dan Al-Urf, yaitu 

kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat.  
Di antaranya adalah firman-Nya:  

                   

“Barangsiapa yang fakir maka hendaknya dia memakan dengan yang ma‟ruf.” (QS. An-Nisa‟: 6) 
Rasulullah  juga melegalkan berlakunya Al-Urf dalam sabdanya kepada Hindun :  

“Ambillah (dari harta Mu‟awiyah ) apa-apa yang mencukupi dirimu dan anak -anakmu dengan yang 
ma‟ruf.” 
(HR. Al-Bukhari: 2059, Muslim: 3233, An-Nasa‟i: 5325, Abu Dawud: 3065, Ibnu Majah: 2284)  
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“Dan hukum dari macam ini mewajibkan seorang mukallaf dan kewajibannya tidak 

dibebaskan dengan batasan. Seperti: besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada 

istri, ta’awun  atas kebaikan dan takwa, berbuat baik kepada manusia. Ini karena kewajiban-

kewajiban tersebut tidak memiliki batasan syar’i. Batasannya hanyalah kembali kepada 

keadaan dan kemampuan mukallaf, atau kepada Al-Urf (kebiasaan masyarakat) atau 

keputusan qadhi sebagaimana disebutkan dalam masalah pertama.” 

(Taisirul Ushulil Fiqh lil Judai’: 1/15) 

Contoh Al-Urf yang shahih pada masyarakat tradisional Indonesia dalam masalah 

ta’awun adalah gotong-royong, gugur gunung, jimpitan dan lain-lain. Sedangkan contoh Al-

Urf pada masyarakat modern adalah adanya yayasan.  

Dari keterangan di atas kita dapat mengambil faedah bahwa ayat dan hadits tentang 

ta’awun merupakan perintah atau anjuran yang tidak memiliki batasan, sehingga perlu 

merujuk kepada Al-Urf. Adapun Al-Urf sendiri seperti gotong royong, gugur gunung, 

jimpitan dan yayasan tidak membatasi keumuman ta’awun tetapi hanya sebagai contoh 

kebiasaan saja, wallahu a’lam. 

Sehingga ketika Salafiyyun ditanya: “Bagaimana pendapat Anda tentang jimpitan dan 

munculnya yayasan?” Maka mereka akan menjawab dengan keilmuan: “Perkara tersebut 

termasuk Al-Urf pada masyarakat kini dan dapat dimasukkan ke dalam keumuman ta’awun 

di atas kebaikan.” 

Adapun mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) maka mereka akan menjawab: 

“Perkara-perkara tersebut termasuk bid’ah karena tidak ada contoh dari As -Salaf tentang 

ta’awun dengan model demikian.” Kita berlindung kepada Allah  dari pemahaman yang 

rusak. 

 Kaidah ketiga: 

Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi  berkata: 
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“Jika telah tegak kaidah umum atau mutlak, maka  dia tidak bisa dipengaruhi oleh Qadhaya 

Al-A’yan dan juga Hikayat Al-Ahwal yang menentangnya.” 

(Al-Muwafaqat: 4/8) 

Al-Allamah Ibnu Daqiqil Ied  -sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar  - 

juga menyatakan: 

“Sesungguhnya Hikayat Al-Ahwal tidak bisa dijadikan dalil umum.” 

(Fathul Bari: 1/592) 

Al-Allamah Asy-Syinqithi  menerangkan makna Qadhaya Al-A’yan: 

“(Qadhaya Al-A’yan) adalah kasus yang terjadi pada seorang sahabi atau sahabiyah secara 

individu, sehingga itu tidak bisa dijadikan dalil atas keumuman.”13 

                                                                 
13

 Sebagai contoh adalah kasus Salim yang dianggap keluarga sendiri oleh Abu Hudzaifah dan istrinya 

yaitu Sahlah, karena dididik dalam keluarga tersebut dan menjadi maula mereka. Maka ketika Salim telah 

menjadi dewasa dia menjadi orang lain bagi mereka. Maka Sahlah mengadu kepada Nabi  kemudian 

beliau menjawab:  

“Susuilah dia maka dia akan jadi mahram bagimu.”  

(HR. Muslim: 2637, An-Nasa‟i: 3270) 

Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi berkata:  



“Di dalam riwayat Muslim, Sahlah bertanya: “Bagaimana saya menyusuinya sedangkan dia adalah laki -

laki dewasa?” Maka Rasulullah  tersenyum dan bersabda: “Aku tahu bahwa dia adalah laki-laki 

dewasa.” Dalam riwayat lainnya, Sahlah berkata: “Sedangkan dia tel ah berjenggot.” 

(Aunul Ma’bud: 6/46) 

Kami katakan: Ini karena hadits Salim dan Sahlah merupakan contoh dari Qadhaya Al-A’yan, maka 

tidak bisa mengkhususkan dalil-dalil umum yang menyatakan bahwa persusuan yang dapat 

menjadikan mahram adalah ketika anak berumur kurang dari 2 tahun. Allah  berfirman:  
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(Syarh Zadul Mustaqni’: pertemuan ke 251 halaman 19) 

Sedangkan Hikayat Al-Ahwal adalah cerita atau kisah tentang sesuatu kejadian pada 

masa Rasulullah  bisa juga merupakan contoh kejadian penerapan dalil umum. 

Kenapa Hikayat Al-Ahwal tidak bisa mengkhususkan dalil-dalil umum? 

Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri  menjawab: 

“Hikayat Al-Awal itu merupakan tempat datangnya udzur-udzur dan sebab-sebab tertentu.” 

(Tuhfatul Ahwadzi: 1/50) 

Sekarang mari kita membicarakan dalil-dalil umum tentang ta’awun. 

 

Di antara dalil umum tentang ta’awun adalah firman Allah : 

                  

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al -Maidah: 2) 

Di antaranya adalah sabda Nabi : 

“Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan maka Allah akan 

memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat.” 

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah) 

Di antaranya adalah sabda beliau : 

                                                                                                                                                                                                                 

                   

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah: 233) 

Sehingga ketika ada seorang pemuda berjenggot yang berdua-duaan dengan seorang wanita yang 

bukan mahram, maka ini tetap dihukumi sebagai khalwat yang terlarang. Dan laki-laki tersebut tidak 

boleh dan tidak bisa menyusu pada wanita tersebut agar menjadi mahramnya. Ini akan menimbulkan 

kerusakan yang sangat mengerikan. Wallahul musta‟an. 
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“Dan Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya.” 

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah) 

Ayat dan hadits-hadits di atas adalah Kaidah umum tentang ta’awun, maka kita tidak 

boleh mengkhususkan kaidah umum ini dengan Hikayat Al-Ahwal. 

Sedangkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Si Jahil Abul Husain ini merupakan Hikayat 

Al-Ahwal, sehingga tidak boleh membatasi kaidah umum tentang ta’awun. 

Sebagai contoh adalah hadits Abu Musa Al-Asy’ari  tentang syirkah.14 Maka hadits ini 

-dalam konteks ta’awun- merupakan Hikayat Al-Ahwal sehingga tidak bisa membatasi 

keumuman ta’awun hanya dengan syirkah saja. Bahkan hadits ini juga tidak bisa membatasi 

syirkah hanya dengan contoh seperti kaum Asy’ariyyin saja kemudian menolak syirkah 

model yang lainnya. 

Begitu pula hadits yang dibawakan oleh dia tentang kisah Ash-habush Shuffah15 maka 

itu juga termasuk contoh Hikayat Al-Ahwal dalam konteks ta’awun sehingga tidak bisa 

membatasi keumuman ta’awun. 

                                                                 
14

 Yaitu sabda Nabi :  

“Sesungguhnya orang Asy‟ariyyin jika ditimpa paceklik atau sedikitnya persediaan makanan mereka di 
Madinah maka mereka mengumpulkan makanan yang masih tersisa pada mereka dalam satu baju. 

Kemudian mereka membagikannya di antara mereka dalam satu wadah secara sama. Maka mereka 
termasuk dariku dan aku termasuk dari mereka.”  

(HR. Al-Bukhari: 2306, Muslim: 4556) 

15
 Yaitu hadits Abdurrahman bin Abu Bakar  yang berkata: 



“Bahwa Ash-habush Shuffah adalah orang-orang yang fakir. Dan Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa 
yang memiliki makanan untuk 2 orang maka hendaknya dia mengajak orang yang ketiga! Jika 
untuk 4 orang maka hendaknya mengajak orang yang kelima atau keenam!” 

(HR. Al-Bukhari: 567, Ahmad: 1611)  
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Masih banyak lagi hadits yang digunakan oleh Abul Husain dalam tulisannya untuk 

membatasi pengertian ta’awun yang kebanyakannya adalah Hikayat Al-Ahwal dalam 

konteks ta’awun. 

Jadi ucapannya: “Dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ta'awun ini banyak sekali. 

Walaupun demikian, kita tidak mengetahui satu dalil pun dari Rasulullah  dan tidak pula 

dari salah seorang sahabat Rasulullah  bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini 

(ta'awun dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka 

namakan dengan jam’iyyah atau mu'assasah (yayasan)” adalah kerusakan pemahaman 

yang nyata. Wallahul musta’an. 
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI MASLAHAT DAN MADHARAT 

Di antara pemahaman rusak mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain) adalah 

perkataan mereka: “Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kemashlahatan dakwah 

ini. Oleh karena itu, apabila hal ini (jam’iyyah) memang ada mashlahatnya, tidaklah 

mungkin mereka meninggalkannya bersamaan dengan adanya sebab-sebab yang 

mendorong untuk mendirikannya. Imam Malik berkata: “Tidak akan memperbaiki generasi 

akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya.” Dengan ini, jelaslah 

bahwa jam’iyyah bukanlah termasuk hal yang memberikan mashlahat bagi agama, dakwah 

dan masyarakat bahkan lebih cenderung kepada kerusakan.” 

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah) 

 
Gambar 13. Screenshot  andaikan jam’iyyah itu adalah mashlahat… 

Mereka juga mengucapkan perkataan rusak yang sejenis: “Ketiga, andaikan jam’iyyah 

itu adalah mashlahat, tidak akan mungkin ditinggalkan oleh salaf bersamaan dengan 

adanya hal-hal yang mendorong didirikannya jam’iyyah tersebut.” 

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah) 

Kami katakan: Untuk menghukumi perkara-perkara baru yang dianggap maslahat oleh kaum 

muslimin, kita perlu berpedoman pada suatu kaidah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  

berkata: 
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“Batasan dalam masalah ini -wallahu a’lam- adalah dikatakan bahwa manusia tidaklah 

mengadakan suatu perkara kecuali mereka menganggap bahwa perkara itu memiliki 

manfaat. Karena jika mereka meyakini itu membawa kerusakan maka mereka tidak akan 

mengadakannya, karena hal itu tidak sesuai dengan akal sehat dan agama. Maka setiap 

perkara yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai maslahat harus dilihat dulu sebab-

sebab yang mendorongnya: 

 Jika sebab yang mendorongnya itu merupakan perkara yang terjadi setelah Rasulullah 

, tetapi beliau meninggalkannya, dan kita melakukannya tanpa melampaui batas. Maka 

di sini terkadang kita boleh mengadakannya sekadar kebutuhan. Begitu pula jika 

motivasi untuk melakukannya telah ada di jaman Rasulullah , tetapi beliau 

meninggalkannya karena ada suatu penghalang yang telah hilang setelah wafat beliau. 

 Adapun perkara yang tidak memiliki sebab yang mendorongnya atau sebab yang 

memaksanya adalah sebagian dosa dari para hamba, maka di sini tidak boleh 

mengadakannya. Jadi setiap perkara yang mana motivasi untuk melakukannya telah ada 
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di jaman Rasulullah  jika dianggap sebagai sebuah maslahat, namun beliau tidak 

melaksanakannya, maka diketahui bahwa perkara tersebut bukanlah maslahat. 

 Adapun jika motivasi untuk melakukannya terjadi setelah wafatnya beliau  selama bukan 

perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq, maka terkadang menjadi sebuah maslahat.”  

(Iqtidha’ Shirathil Mustaqim: 279) 

Apa yang diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  dalam nukilan di atas 

disebut juga oleh para ulama lainnya dengan kaidah untuk menentukan “Maslahat 

Mursalah.” 

Dari penjelasan Syaikhul Islam  di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa; setiap 

perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah  dan dianggap sebagai maslahat oleh kaum 

muslimin ada beberapa keadaan: 

Pertama: perkara tersebut memiliki motivasi pada masa Rasulullah  dan tidak ada 

penghalang untuk melakukannya, seperti; acara maulid Nabi (karena orang-orang Nashara 

telah merayakan hari kelahiran Nabi Isa  sebagai bentuk ibadah), adzan untuk dua Shalat 

Ied dan lain-lain, maka kita tidak boleh mengadakannya karena Rasulullah  tidak 

melakukannya. 

Kedua: perkara tersebut memiliki motivasi pada masa Rasulullah , tetapi terdapat 

penghalang untuk melakukannya dan penghalang tersebut hilang dengan wafatnya beliau, 

seperti; ketika beliau meninggalkan shalat tarawih secara berjamaah karena khawatir akan 

diwajibkan, dan ketika beliau wafat kekhawatiran itu hilang, sehingga boleh diadakan shalat 

tarawih secara berjamaah. 

Ketiga: perkara yang tidak memiliki motivasi pada masa beliau . Motivasinya muncul 

setelah beliau wafat seperti pembentukan system diwan oleh Umar bin Al-Khaththab  dan 

lain-lain. 

Perkara pertama kalau dilakukan maka termasuk perkara bid’ah yang sesat, sedangkan 

perkara kedua dan ketiga termasuk “Maslahat Mursalah.” 
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Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad حفظه اهلل menjelaskan definisi “Maslahat 

Mursalah”: 

“Maslahat Mursalah’ adalah maslahat yang mana tidak ada hukum syari’ah yang 

menganggapnya atau yang membatalkannya. Dan dia menjadi wasilah untuk merealisasikan 

perkara yang disyariatkan.” 

(Al-Hatstsu ala Ittiba’is Sunnah: 24) 

Al-Ustadz Zakariyya bin Ghulam Qadir Al-Bakistani meringkas perkataan Syaikhul Islam 

: 

 

“Batasan untuk membedakan “maslahat mursalah” dari bid’ah adalah bahwa maslahat 

mursalah itu tidak ditemukan faktor motivasinya di jaman Nabi , atau faktor motivasinya 

telah ada tetapi di sana terdapat penghalang untuk melakukannya, sedangkan bid’ah itu 

sebaliknya.” 

(Min Ushulil Fiqhi ala Manhaji Ahlil Hadits: 214) 

Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syinqithi  berkata: 

“Kesimpulannya adalah bahwa para sahabat  adalah berinteraksi dengan Al-Mashalih Al-

Mursalah yang tidak dibatalkan oleh dalil dan tidak bertentangan dengan mafsadat yang 

lebih kuat atau yang setara.” 

(Al-Mashalih Al-Mursalah: 21) 
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Adapun contoh-contoh Maslahat Mursalah maka Al-Allamah Syihabuddin Al-Qurafi Al-

Maliki  (wafat 684 H) berkata: 



 

“Dan termasuk yang menguatkan pengamalan Maslahat Mursalah adalah bahwa para 

shahabat -yang Allah telah ridha kepada mereka- mengamalkan banyak perkara semata-

mata karena adanya maslahat, bukan karena didahului oleh dalil  yang menganggapnya. 

Seperti: penulisan mushaf Al-Quran; yang tidak didahului oleh perintah (syariat) dan 

sejenisnya, walayatul ahdi (semacam calon pengganti, pen) dari Abu Bakar kepada Umar ; 

yang tidak didahului perintah dan sejenisnya. Demikian pula tidak melakukan penunjukan 

khalifah sehingga diadakan musyawarah, membentuk diwan, mencetak mata uang untuk 

kaum muslimin, membuat penjara yang dilakukan oleh Umar, mengadakan tanah wakaf di 

depan masjid Rasulullah , memperluas masjid dengan tanah waqaf tersebut ketika masjid 

sempit; ini dikerjakan oleh Utsman,…dst, dan contohnya sangat banyak karena semata-mata 

adanya maslahat.” 

(Syarh Tanqihil Fushul: 2/192) 

Apa yang dicontohkan oleh Al-Qurafi di atas adalah sesuai dengan batasan yang 

diterangkan oleh Syaikhul Islam tentang Maslahat Mursalah yaitu “Adapun jika motivasi 

untuk melakukannya terjadi setelah wafatnya beliau selain perbuatan maksiat kepada Al-

Khaliq maka kadang-kadang bisa menjadi maslahat.” 

Sebagai contoh adalah system diwan yang diadakan oleh Umar . Motivasi untuk 

mengadakannya di jaman Nabi  belum ada. Motivasi itu muncul ketika masa kekhalifahan 

Umar , yaitu banyaknya harta yang menumpuk di Baitul Mal dan semakin banyaknya 

kaum muslimin yang meliputi orang Arab dan Ajam sehingga perlu pencatatan yang baik 

untuk membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin sesuai dengan tingkat kedekatan 

mereka dengan Rasulullah . Maka diadakanlah system diwan. 
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(Lihat secara panjang lebar dalam Al-Ahkamus Sulthaniyyah karya Al-Qadhi Abu Ya’la : 201-

202) 

Contoh-contoh maslahat mursalah pada jaman As-Salaf sangat banyak. Mereka adalah 

teladan dalam mengamalkan maslahat mursalah. 

Kami katakan: Jika kita menilai yayasan berdasarkan keterangan para ulama di atas, maka 

kita dapat menyimpulkan bahwa yayasan itu termasuk Maslahat Mursalah dengan alasan: 

o Motivasi untuk mendirikan yayasan baru muncul jauh setelah Rasulullah  wafat, 

bahkan sekitar 600 tahun setelah masa Ibnu Taimiyyah  dan Al-Qurafi . 

o Tidak ada dalil syar’i yang membatalkannya bahkan yayasan masih termasuk di bawah 

keumuman dalil ta’awun. 

o Adanya yayasan bisa dijadikan sarana untuk mewujudkan perkara yang disyariatkan, 

seperti tersebarnya dakwah dan ilmu. 

o Munculnya yayasan tidak bertentangan dengan mafsadat yang lebih kuat atau mafsadat 

yang setara. 

Kami katakan: Jika mereka bertanya: “Siapakah yang berhak menentukan mafsadat dan 

manfaat yayasan? 

Maka jawabannya: Yang jelas bukan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abu Hazim, Abul Husain 

dkk.) dan orang-orang jahil lainnya. Masalah yang seperti ini harus dikembalikan kepada para 

ulama dan pemerintah, karena merekalah yang disebut sebagai Ahlul Istimbath (para ulama 

yang ahli dalam menyimpulkan hukum) Allah  berfirman: 

                                 

               

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, 

mereka segera menyiarkannya. Seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil 

Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ber-istimbath (akan dapat) 

mengetahuinya dari mereka.” (QS. An-Nisa’: 83) 
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Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa’di  berkata: 

 

“Dalam ayat ini terdapat dalil bagi kaidah adab, yaitu jika terjadi suatu pembahasan suatu 

perkara, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang ahli dalam perkara itu dan 

diserahkan kepadanya. Dan janganlah mendahului mereka, karena itu lebih mendekati 

kebenaran dan lebih pantas mendapat keselamatan dari kekeliruan  (keputusan, pen)” 

(Taisir Karimir Rahman: 190) 

 Untuk menilai manfaat dan madharat sisi agama tentang yayasan kita merujuk kepada 

para ulama ahlul fatwa16. Di antaranya adalah Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz . Beliau 

berkata: 

                                                                 
16

 Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  berkata: 

1

2

3

 

 “Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan berfatwa:  

1. Seorang mufti haruslah mengetahui hukum dengan keyakinan atau zhann (persangkaan) yang 
kuat. Kalau tidak, maka dia harus tawaqquf (berdiam diri)  
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“Dan di jaman kita ini -segala puji bagi Allah- ditemukan banyak jamaah (organisasi atau 

perkumpulan, pen) yang berdakwah kepada Al-Haq. Seperti di Jazirah Arab: negeri Saudi 

Arabiyah, di Yaman, Teluk, Mesir, Syam, Afrika, Eropa, Amerika, India, Pakistan dan di 

belahan dunia yang lain. Terdapat banyak jamaah, markaz-markaz Islam, yayasan-

yayasan Islam yang mengajak kepada kebenaran dan memberi kabar gembira 

dengannya dan memperingatkan dari menyelisihinya.” 

(Majmu Fatawa Ibni Baaz: 8/181) 

Fatwa para ulama lainnya selain beliau juga dapat kita jadikan rujukan. 

 Untuk menilai manfaat dan madharat sisi duniawi dari yayasan kita merujuk kepada 

pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan undang-undang tentang yayasan. Dan 

kebijakan pemerintah itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
2. Dia mampu menggambarkan pertanyaan dengan gambaran yang sempurna agar kokoh dalam 

menghukumi perkara tersebut, karena hukum dari perkara itu adalah cabang dari penggambaran 
perkara tersebut. Jika dia masih merasa kurang jelas terhadap arti dari ucapan si peminta fatwa, 
maka dia harus menanyakannya. Kalau membutuhkan perincian maka dia harus meminta 

perincian. Atau dia bisa memerinci jawabannya. Jika dia ditanya tentang seseorang yang mati 
meninggalkan seorang putri, saudara laki -laki dan paman kandung (dari ayah) maka dia harus 
bertanya apakah saudara seibu atau tidak? Atau dia bisa memerinci jawabannya. Jika dia saudara 

seibu maka dia tidak berhak mendapat bagian (waris). Sisa (warisan) adalah milik paman setelah 
dibagi untuk putri. Jika dia saudara selain seibu (sebapak atau sekandung, pen). Maka sisanya 
adalah milik saudara selain seibu setelah dibagi untuk putri. Dan tidak ada bagian bagi paman.  

3. Hatinya harus tenang, agar kokoh dalam menggambarkan masalah dan menerapkannya 
berdasarkan dalil -dalil syariat. Jadi dia tidak boleh berfatwa ketika pikirannya sibuk dengan 

kemarahan, lamunan, kebosanan dan lain-lain.” 
(Al-Ushul min Ilmil Ushul: 83) 

Kenyataannya yarat -syarat ini tidak terdapat pada Al-Hajuri. Dari buku ini juga akan terlihat betapa 
jauhnya dia dari syarat-syarat seorang yang berhak berfatwa, wallahul musta‟an.  
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Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuthi  berkata: 

قاعذج اخلاهسح تصشف اإلهام على الشعٍح هنوط تادلصلحح . ال

“Kaidah Kelima: Kebijakan pemerintah atas rakyat itu berhubungan dengan 

kemaslahatan (rakyat)” 

(Al-Asybah wan Nazha’ir: 121) 

Kami katakan: Maka kata-kata mereka: “Apakah pernah dinukil dari Rasulullah  bahwa 

beliau suatu hari mengatakan kepada para sahabat: "Dirikanlah suatu jam’iyyah bagi kalian 

untuk mengumpulkan harta yang bisa kalian pergunakan untuk membantu saudara -

saudara kalian yang membutuhkan dari orang-orang fakir miskin, anak yatim serta para 

janda dan untuk mendanai para da’i yang berdakwah kepada Allah?” dan sejenisnya, ini 

tidaklah pantas dikatakan oleh seorang yang dianggap ulama, tetapi wajar jika dikatakan 

oleh orang jahil. 

 

Gambar 14. Screenshot tidak pernah dinukil riwayat bahwa Nabi  perintahkan para sahabat 

y mendirikan yayasan 

Kami katakan: Kenapa kalian tidak sekalian memprotes Khalifah Umar  (na’udzubillah!) 

ketika beliau membuat penjara dengan pertanyaan kalian: “Apakah pernah dinukil dari 

Rasulullah  bahwa beliau suatu hari mengatakan kepada para sahabat: “Dirikanlah suatu 

penjara bagi kalian untuk orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat bid’ah dalam 

rangka berdakwah kepada Allah?” 

Apa yang akan kalian katakan kepada Khalifah Umar  ketika beliau mengadakan 

system diwan? Apakah kalian juga akan mengatakan: “Apakah pernah dinukil dari 

Rasulullah  bahwa beliau suatu hari mengatakan kepada para sahabat: “Buatlah system 
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diwan bagi kalian untuk membagikan harta Baitul Mal kepada orang-orang yang berhak 

dalam rangka berdakwah kepada Allah?” 

Pemikiran inilah yang barangkali diajarkan oleh Al-Hajuri kepada para pengikutnya 

seperti kepada Khidhir di dalam tulisannya “Sekolah dan Kuliah antara Sunnah dan Realita.” 

Khidhir seringkali berhujjah dengan pemikiran rusak ini untuk mengharamkan sekolah, SPP, 

ijazah dan perkara lainnya. Dia selalu mengulang kata-kata “Pernahkah Rasulullah  

memerintahkan Salman Al-Farisi   untuk membayar SPP?” Juga kalimat “Pernahkah beliau 

menyuruh para Sahabat beliau untuk mencari ijazah atau memasang gelar (title)?” dan 

ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukkan betapa pandirnya mereka ini17. 

Kita berlindung kepada Allah  dari segala bentuk pemahaman yang rusak. 

                                                                 
17

 Sesungguhnya pembid‟ahan dan penggugatan gelar -gelar akademis/Universitas/Jami‟ah (seperti 
Magister, Doktor, Professor yang telah diterima dan lazim digunakan di kalangan kaum muslimin) oleh 
Hajuriyyun tidak lebih dari mengekor pendahulu mereka dari kalan gan Hizbiyyin sebagaimana mereka 

telah melancarkan serangan tersebut kepada Al-Ustadz/Profesor Doktor Syaikh Rabi‟ هلل  yang pada حفظو ا

hakekatnya mereka ini sedang memamerkan kebodohannya. Simak penjelasan al -Ustadz Usamah 

Mahri:  

http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.ht
ml    

http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.html
http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.html
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI 

PENGERTIAN BID’AH DAN TASYABBUH  

Di antara perkataan mereka yang menunjukkan rusaknya pemahaman 

mereka adalah “Maka dua hal ini, yaitu bahwa jam’iyyah adalah perkara yang diada -

adakan dalam agama ini dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir cukup untuk 

menghukumi bahwasanya jam’iyyah adalah bid’ah yang diada -adakan.” 

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah) 

 

Gambar 15. Screenshot vonis yayasan adalah bid’ah dan tasyabbuh bil kuffar, katanya 

Kami katakan: Mereka melarang adanya yayasan dari 2 sisi: 

 Bid’ahnya yayasan 

 Tasyabuh dengan Kaum Kuffar  
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 Pertama: dari sisi pembid’ahan yayasan. 

 
Gambar 16. Screenshot tulisan sekumpulan pelajar Indonesia di Dammaj, Yayasan = perkara 

bid’ah dalam dakwah 

Jika yayasan mereka anggap sebagai bid’ah maka itu adalah salah satu kesalahan fatal 

mereka, karena yayasan tidak termasuk urusan ta’abbudi seperti shalat, puasa dan perkara 

ibadah lain yang telah diatur oleh syariat ini.  

Yayasan dapat dimasukkan menurut istilah Al-Imam Asy-Syathibi - sebagai adat pada 

bagian Al-Masa’il An-Nazilah (permasalahan yang baru muncul sesuai perkembangan jaman) 

dalam kegiatan ta’awun. Demikian pula menurut UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan . Di 

sana Pemerintah RI mengatur dan mengawasi kegiatan yang telah menjadi kebiasaan 

masyarakat yang disebut dengan yayasan. 

Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi  (wafat 790 H) berkata: 
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“Dan juga, jika mereka menganggap bahwa setiap perkara baru berupa Al-Adat (kebiasaan 

masyarakat) sebagai suatu bid’ah, maka hendaknya mereka menganggap bid’ah semua 

perkara yang belum ada pada masa mereka (As-Salaf, pen) yang berupa makanan, minuman, 

pakaian, perkataan dan Al-Masa’il An-Nazilah (permasalahan yang baru muncul sesuai 

perkembangan jaman/kontemporer, pen) yang tidak pernah ada contohnya pada masa 

generasi pertama. Ini (menganggap bid’ah semua urusan, pen) adalah perkara buruk. 

Karena di antara kebiasaan manusia ada yang berbeda-beda menurut jaman, tempat dan 

namanya. Sehingga setiap orang yang menyelisihi orang-orang Arab yang mendapati dan 

menggunakan kebiasaan Shahabah  tidak termasuk orang yang mengikuti ajaran As-Salaf. 

Ini (cara penilaian seperti ini, pen) sangat diingkari.” 

(Kitabul I’tisham: 1/374) 

Jadi, dari penjelasan beliau di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa perkara 

kebiasaan manusia terutama Al-Masa’il An-Nazilah tidak dapat dikategorikan sebagai 

bid’ah. Contoh konkret dari Al-Masa’il An-Nazilah adalah munculnya yayasan pada abad 14 

Hijriyah. Pada masa dahulu, manusia dalam berta’awun cukup secara langsung dengan lesan 

karena pengawasannya oleh pemerintah masih mudah. Lain lagi pada masa sekarang karena 

semakin banyak dan kompleksnya masyarakat maka pemerintah kesulitan mengawasi secara 

langsung kegiatan tersebut. Maka disusunlah peraturan tentang yayasan yang diantara 

sifatnya adalah adanya pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan ta’awun kepada badan yang 

ditunjuk oleh pemerintah yaitu Akuntan Publik (UU No. 16 tahun 2001 Bab I pasal 1 dan Bab 

VII) 

Contoh yang lainnya adalah pendirian Sekolah atau Madrasah sebagaimana yang telah 

kami bahas dalam tulisan “Sekolah dan Madrasah, Haramkah?” 

Kami katakan: Sungguh menakjubkan kedalaman ilmu Asy-Syathibi ! Beliau yang hidup 

pada abad 8 Hijriyah bisa membuat kaidah tentang yayasan yang muncul pada abad 14 

Hijr iyah dengan istilah beliau Al-Masa’il An-Nazilah. Kita bersyukur kepada Allah  yang 

telah menjadikan Al-Islam mudah diamalkan dan terasa ringan. Coba bandingkan dengan 

mereka yang mengharamkan setiap perkara baru yang belum dikenal oleh As-Salaf, 

sehingga menyebabkan agama ini terasa sulit dan sempit. 

Kemudian jika mereka tetap memaksakan bahwa yayasan dan sekolah itu termasuk 

urusan ibadah sehingga dihukumi bid’ah karena penisbatan yayasan atau sekolah kepada 

agama semisal Yayasan Islam dan Sekolah Islam atau mereka berkata: “Hal ini terlihat jelas 

dalam kenyataan karena mereka (orang-orang jam’iyyah) menganggap bagus perkara-

perkara yang mereka nisbatkan pada agama ini padahal hal tersebut tidak diperbolehkan 

oleh Allah ” 
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(Yayasan, Sarana tanpa Barakah) 

Maka Kami katakan: Setiap perkara yang termasuk adat (kebiasaan manusia) walaupun dia 

dinisbatkan kepada agama tetaplah termasuk perkara Al-Adat dan tidak mengubah 

statusnya menjadi urusan ibadah. 

Al-Imam Asy-Syathibi  berkata: 

“Berdasarkan itu (pendapat kebanyakan As-Salaf, pen) kami membangun ucapan. Maka 

kami katakan: “Telah tetap dalam pokok-pokok syariat bahwa setiap perkara adat pastilah 

memiliki campuran perkara ta’abbud di dalamnya. Karena sesuatu perintah dan larangan 

yang tidak bisa dimengerti maknanya itulah yang dimaksud dengan perkara ta’abbudi. 

Sedangkan perkara yang diketahui maslahat dan kerusakannya itulah yang disebut perkara 

adat. Maka thaharah (bersuci), shalat, puasa, haji semuanya adalah bersifat ta’abbudi. 

Sedangkan jual beli, pernikahan, perceraian, sewa-menyewa, tindak kriminal semuanya 

adalah termasuk perkara Al-Adat, karena hukum-hukumnya dapat difahami maknanya. Dan 

pastilah di dalamnya (perkara-perkara adat tersebut) terdapat campuran sebagian perkara 

ta’abbud. Ini karena perkara-perkara tersebut masih dibatasi oleh urusan-urusan syar’i 

yang tidak ada pilihan bagi seorang mukallaf di dalamnya.” 

(Kitabul I’tisham: 375) 

Contoh-contoh perkara Al-Adat yang di dalamnya terdapat perkara ta’abbudi adalah: 

 Pernikahan; ini termasuk perkara Al-Adat karena manusia hidup membutuhkan kasih 

sayang, kebutuhan biologis dan keturunan.18 Tetapi perkara ini dibatasi oleh perkara-

                                                                 
18

 Allah  berfirman:  

                               

         .   
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perkara ta’abbudi seperti adanya aqad nikah yang harus disertai adanya wali,19 larangan 

berpoligami lebih dari 4 istri20 dan sebagainya. 

 Pembangunan masjid. Perkara ini juga termasuk urusan Al-Adat yaitu membangun 

tempat berteduhnya manusia dan melindunginya dari hujan dan terik matahari.21 

Temboknya juga bisa dipilih dari batubata ataukah kayu. Atapnya bisa dipilih dari 

genting, seng, ataukah ijuk, tergantung kebiasaan dan kemampuan masyarakat 

setempat.22 Tapi dia mempunyai unsur ta’abbudi seperti anjuran memakmurkannya 

dengan shalat, i’tikaf dan lain-lain.23 Kita juga dilarang berjual beli di dalamnya.24 

                                                                                                                                                                                                                 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri -isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar -benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21) 

19
 Dari Aisyah  bahwa Rasulullah  bersabda:  

 

“Perempuan manapun menikah tanpa seijin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka 

nikahnya batal.” 

(HR. At-Tirmidzi: 1021 dan di-hasan-kan olehnya, Abu Dawud: 1784, Ahmad: 23236, di-shahih-kan oleh 

Adz-Dzahabi dalam Tanqihut Tahqiq fi Ahaditsit Ta‟liq: 2/168 dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam 
Irwa‟ul Ghalil: 6/243) 

20
 Abdullah bin Umar  berkata:  

 

“Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan dia memiliki 10 istri. Maka Rasulullah  bersabda: 

“Ambillah 4 istri (di antara 10 orang dan ceraikan yang lainnya, pen). ”  

(HR. Ibnu Majah: 1943, Ahmad: 4785 dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih Sunan 

Ibni Majah: 1589) 

21
 Al-Imam Al-Bukhari  menuturkan bahwa ketika Umar  memerintahkan membangun masjid dia 

berkata:  

 

“Naungilah manusia dari hujan dan jangan mengecat masjid dengan warna merah atau kuning sehingga 

mengganggu (kekhusyu‟an) manusia.” 

(HR. Al-Bukhari secara mu‟allaq: 2/231) 

22
 Allah  berfirman:  
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 Mendirikan yayasan dakwah. Dia termasuk perkara adat karena kegiatan dalam skala 

besar dalam masyarakat harus dikoordinasi dan diawasi sesuai peraturan pemerintah. Di 

dalam isinya juga terdapat perkara ta’abbudi yaitu anjuran untuk berta’awun dalam 

berdakwah secara umum.  

 Mendirikan madrasah. Membangun bangunan sekolah, mengatur jadwal pelajaran dan 

sebagainya termasuk perkara Al-Adat. Di dalamnya terdapat urusan ta’abbudi seperti 

keutamaan majelis ilmu dan lainnya. 

Masih banyak contoh yang lainnya. Maka jika perkara bid’ah memasuki perkara-

perkara Al-Adat seperti contoh di atas maka masuknya adalah dari sisi ta’abbud.  

Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi  berkata: 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                              

                             .  

“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan 
bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu 
dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah 

menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kalian berserah diri (kepada-Nya).” (QS. An-Nahl: 80) 

23
 Allah  berfirman:  

          .   

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-
Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang” (QS. An-Nur: 36) 

24
 Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda:  

“Jika kalian melihat orang yang berjual atau membeli di masjid maka katakanlah: “Semoga Allah tidak 
memberikan untung bagi dagangmu.”  

(HR. At-Tirmidzi: 1242 dan di-hasan-kan olehnya, Ad-Darimi: 1401 dan di -shahih-kan oleh Al-Allamah Al-
Albani dalam Irwa’ul Ghalil: 5/134) 
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“Perkara-perkara ta’abbud dari hakikatnya adalah perkara yang tidak bisa dipahami 

maknanya secara terperinci. Dan telah terdahulu bahwa perkara Al-Adat (kebiasaan 

manusia) jika kemasukan perkara bid’ah maka masuknya adalah dari sisi ta’abbudinya 

bukan secara mutlak.” 

(Kitabul I’tisham: 1/421) 

Jadi, jika yayasan itu dianggap menyimpang maka penyimpangannya bukanlah dari sisi 

Al-Adat -yang memiliki hukum asal mubah- tetapi penyimpangannya dari sisi ta’abbudnya 

yaitu masuknya dia ke dalam kategori ta’awun yang dilarang oleh syariat seperti kegiatan 

bid’ah, maksiat dan lain-lain.  

Cara pendalilan seperti ini juga dilakukan oleh ulama terdahulu terhadap urusan yang 

masuk dalam kategori Al-Adat seperti perdagangan, kegiatan administrasi dan kemaslahatan 

duniawi lainnya. Jika ada penyimpangan dalam sebagian perkara tersebut maka itu terbatas 

pada dalil-dalil syar’i yang melarangnya tidak lantas menggeneralisir bahwa semua 

bagiannya adalah terlarang. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 

 

“Jual beli, hibah, sewa menyewa dan sebagainya adalah termasuk perkara Al -Adat yang 

dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya seperti makan, minum dan pakaian. Asy-

Syariah datang dalam urusan Al-Adat dengan adab yang baik. Maka syariat mengharamkan 

bagian perkara tersebut yang mengandung mafsadat dan mewajibkan bagian yang harus 

dikerjakan. Syariat membenci bagian dari perkara tersebut yang tidak layak dan 

menganjurkan bagian yang mengandung maslahat yang rajih di dalam macam-macamnya 

Al-Adat, kadar dan sifatnya. Jika keadaannya demikian, maka manusia diperbolehkan 

mengadakan kegiatan perdagangan dan sewa menyewa sekehendak mereka selama tidak 

diharamkan oleh syariat. Sebagaimana mereka makan dan minum sekehendak mereka 
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selama tidak diharamkan oleh syariat, walaupun terdapat bagian-bagian dari perkara 

tersebut yang dianjurkan atau dibenci (karena masuk unsur ta’abbudiyah, pen ) Dan syariat 

tidaklah membatasi sebuah batasan dalam perkara tersebut sehingga kembali pada 

kemutlakan asalnya.” 

(Majmu’ul Fatawa: 4/13) 

Kami katakan: Perkara shalat adalah ta’abbudiyah sehingga kita tidak boleh mengadakan 

bid’ah di dalamnya, karena Rasulullah  bersabda: 

 

“Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!” 

(HR. Al-Bukhari: 595) 

Begitu pula ibadah haji, dia termasuk urusan ta’abbudiyah sehingga kita tidak boleh 

berbuat bid’ah di dalamnya, karena Rasulullah  bersabda: 

“Wahai manusia, ambillah dariku manasik kalian!” 

(HR. Muslim: 2268, An-Nasa’i: 3012, Abu Dawud: 1680) 

Begitu pula dzikir, dia termasuk urusan ta’abbudiyah sehingga kita tidak boleh 

membuat bid’ah di dalamnya, karena Allah  berfirman: 

                          

“Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 239) 

Adapun yayasan, maka dia termasuk perkara Al-Adat. Bahkan yayasan termasuk dalam 

keumuman ta’awun. Perkara ta’awun sendiri meliputi perkara ta’abbudiyah juga perkara Al-

Adat. Dan Rasulullah  juga tidak pernah berkata: 

“Berta’awunlah kalian sebagaimana kalian melihat kami berta’awun!!” 
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Beliau juga tidak pernah berkata dengan perkataan semisal perkataan di atas. 

Sehingga perbuatan mereka membatasi ta’awun hanya terbatas pada masa As-Salaf 

kemudian membid’ahkan yayasan bukanlah perbuatan orang-orang berilmu, wallahu a’lam. 

 Kedua: dari sisi tasyabbuh. 

Menganggap yayasan sebagai bentuk tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang kafir 

adalah salah satu bentuk pemahaman rusak mereka (Al-Hajuri, Abu Turob cs) 

Ini menandakan bahwa mereka tidak mengerti batasan tasyabbuh.  

 
Gambar 17. Screenshot yayasan adalah tasyabbuh dengan orang kafir, Siluman Badut Abu 

Turob hal.35 

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  -ketika menjelaskan hadits larangan tasyabbuh- 

berkata: 

 

“Makna zhahir dari hadits ini bahwa dia kafir. Tetapi dia termasuk dari mereka dalam perkara 

penyerupaan tersebut. Maka hadits ini menunjukkan haramnya tasyabbuh. Ini adalah 

pendapat yang rajih (kuat) menurutku bahwa ber-tasyabbuh dengan orang kafir adalah 
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haram secara pasti. Tetapi kita harus mengerti apa hakikat tasyabbuh itu dan apakah 

disyaratkan adanya niat? 

Maka jawabnya adalah bahwa ‘Tasyabbuh’ adalah jika seseorang melaksanakan kekhususan 

mereka (orang-orang kafir) Tidak ada yang mempunyai kekhususan tersebut kecuali 

mereka seperti baju yang hanya dipakai oleh orang-orang kafir. Jika baju tersebut telah 

menyebar di kalangan orang-orang kafir dan juga kaum muslimin maka ini tidak termasuk 

tasyabbuh. Tetapi jika baju tersebut merupakan baju khusus orang-orang kafir, apakah itu 

baju untuk lambang agama mereka seperti baju para pendeta ataukah baju kebiasaan 

mereka -yang menyebabkan dia dikira oleh orang lain sebagai orang kafir karena memakai 

baju tersebut-, maka ini hukumnya haram.” 

(Asy-Syarhul Mumti’: 5/30) 

Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه اهلل berkata: 

 

“Batasan dalam ‘tasyabbuh’ adalah bahwa perkara yang menjadi kebiasaan orang-orang 

kafir yang terkhusus atas mereka maka kita tidak diperbolehkan melakukannya karena 

‘tasyabbuh’ dengan mereka. Karena tasyabbuh dengan mereka dalam perkara lahir 

menunjukkan cinta kepada mereka dalam batin.” 

(Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan: bahasan ke-61 halaman 10) 

Batasan ‘tasyabbuh’ yang dipaparkan Al-Allamah Ibnu Utsaimin  dan Shalih Fauzan 

  . di atas juga diamalkan oleh Al-Imam Malik bin Anas حفظه اهلل

Al-Hafizh Ibnu Hajar  berkata: 

“Sebagian As-Salaf membenci pakaian ‘burnus’ karena merupakan baju pendeta. Al-Imam 

Malik ditanya tentangnya dan menjawab: “Tidak apa-apa memakainya.” Beliau ditanya: 

“Bukankah ‘burnus’ merupakan baju kaum Nashara?” Beliau menjawab: “Baju tersebut 

dipakai di sini (Madinah, pen)” 

(Fathul Bari: 10/272) 
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Al-Hafizh Ibnu Hajar  berkata: 

“Dan jika kami katakan bahwa larangan memakai baju mitsara’ merah itu karena tasyabbuh 

dengan orang-orang Ajam maka itu karena maslahat agama. Tetapi itu ketika masih menjadi 

syi’ar orang-orang kafir. Kemudian ketika sekarang baju itu tidak lagi menjadi kekhususan 

mereka, maka hilanglah makna itu sehingga hilanglah ke-makruh-annya, wallahu a’lam.” 

(Fathul Bari: 10/307) 

Dari keterangan di atas kita dapat menarik benang merah bahwa suatu perkara dapat 

dianggap sebagai tasyabbuh jika merupakan kekhususan orang-orang kafir. Unsur 

tasyabbuh akan hilang ketika perkara tersebut telah menjadi kebiasaan kaum muslimin.  

Demikian juga dengan yayasan, pada jaman dahulu bisa jadi ide munculnya yayasan 

berasal dari orang-orang kafir. Tetapi sekarang yayasan telah menjadi kebiasaan kaum 

muslimin sehingga hilanglah unsur tasyabbuh pada yayasan.  

Ini akan berbeda dengan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) yang menilai 

setiap perkara yang berasal dari orang kafir sebagai tasyabbuh. Sehingga secara tidak 

langsung mereka telah menuduh As-Salaf jatuh kepada perbuatan tasyabbuh!! Wal ‘iyadzu 

billah..  

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  berkata: 

 

“Dan ketika para Sahabat -semoga Allah meridhai mereka- menaklukkan banyak negeri, 

mereka menaiki kapal-kapal yang diproduksi oleh orang-orang kafir -yang mana para 

Sahabat lebih mengetahui terhadap status kapal itu- dan mereka tidak menyatakan: “Kalau 

kita menaiki kapal ini maka kami akan ber-tasyabbuh (dengan mereka)” 

(Asy-Syarhul Mumti’: 5/30) 
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI WASILAH DAKWAH 

Mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) mengingkari yayasan sebagai sarana 

dakwah dan berhujjah dengan tauqifiyyahnya wasilah dakwah. Mereka berkata: “Telah 

banyak pembicaraan dan pembahasan berkaitan dengan sarana dakwah, apakah dia 

tauqifiyah ataukah masalah ijtihadiyah. Yang benar adalah bahwa sarana dakwah itu 

termasuk dalam masalah tauqifiyah yaitu tunduk dan berjalan di atas dalil kitab (Al -Quran) 

dan sunnah sebagaimana yang diisyaratkan dari perkataan Syaikhul Islam dalam Iqtidho’… 

barang siapa yang menyeru kepada-Nya tanpa izin dari-Nya, maka telah membikin suatu 

kebid'ahan.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kami katakan: Sebelum menjawab syubhat mereka tentang yayasan sebagai wasilah 

dakwah kami mengajak Pembaca untuk menyimak penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

 yang utuh tentang wasilah dakwah. Beliau berkata: 

 َفَمْعُلوٌم



“Dan telah diketahui bahwa perkara yang menjadi sebab (baca: wasilah atau sarana, pen) 

Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, membimbing orang-orang yang 

menyimpang dan menjadikan ahlul maksiat bertaubat, pastilah telah dicantumkan dalam 

agama yang dibawa oleh Rasulullah  dari Allah yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena 

apabila agama yang dibawa oleh Rasulullah  dari Allah itu tidak cukup dalam 

mencatumkannya (wasilah dan sarana dakwah, pen) maka pastilah agama Ar -Rasul itu 

agama yang masih kurang (belum sempurna, pen) sehingga membutuhkan 

penyempurnaan.” 

(Majmu’ul Fatawa: 11/623) 

Dari penjelasan Syaikhul Islam di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa selain Al-

Kitab dan As-Sunnah memerintahkan kita berdakwah, kedua-duanya juga menerangkan 

sarana atau wasilahnya dalam rangka keberhasilan dakwah itu. 
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Perlu diketahui oleh Pembaca bahwa apakah wasilah dakwah itu tauqifiyyah ataukah 

ijtihadiyyah. Maka para ulama berbeda pendapat. 

Sebagian mereka menyatakan bahwa wasilah dakwah itu bukan tauqifiyyah atau 

ijtihadiyah. Di antaranya adalah Al-Allamah Ibnu Utsaimin . Beliau berkata: 

“Adapun ucapannya bahwa wasilah-wasilah dakwah adalah tauqifiyyah, maka kata 

“wasilah-wasilah” menunjukkan bahwa dia bukan tauqifiyyah. Selama sebagai wasilah kita 

boleh menjalankannya selama bukan perkara haram.  Kita lakukan wasilah tersebut 

walaupun macamnya tidak diterangkan dalam syariat, selama bukan perkara haram. Karena 

wasilah memiliki hukum sesuai tujuannya. Bukankah kita sekarang berdakwah dengan 

menggunakan pengeras suara? Ini adalah wasilah. Apakah wasilah ini telah ada pada masa 

Ar-Rasul ? Jawabnya: belum ada. Bukankah kita membaca kitab-kitab dengan memakai 

kacamata untuk memperbesar huruf atau memperjelasnya? Ini adalah wasilah untuk 

membaca kitab-kitab dan menghasilkan ilmu. Apakah ini telah ada pada masa Ar-Rasul ? 

Jawabnya: belum ada.” 

(Liqa’ul Babil Maftuh: pertemuan ke-21 halaman 18) 

Yang sependapat dengan Ibnu Utsaimin  adalah Al-Allamah Muqbil Al-Wadi’I . 

Beliau pernah ditanya: 
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               .0  ًّمٌي               

                         . 

Tanya: “Apakah wasilah-wasilah dakwah itu tauqifiyyah atas Al-Kitab dan As-Sunnah ataukah 

perkara ijtihadiyyah?”  

Beliau menjawab: “Adapun berdakwah maka yang jelas bagiku adalah dakwah itu sendiri 

adalah perkara tauqifiyyah. Allah berfirman: “Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” 

(QS. An-Nahl: 125) Allah juga berfirman: “Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan 

orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, 

Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” (QS. Yusuf: 108) 

Adapun permasalahan wasilah maka tidak apa-apa (untuk ber-ijtihad), selama tidak 

menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah. Jika menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah maka 

dikategorikan wasilah thaghutiyah.” 

(Tuhfatul Mujib ala As’ilatil Hadhir wal Gharib: 151) 

Sedangkan ulama yang lainnya menyatakan bahwa wasilah dakwah adalah tauqifiyyah 

seperti Al-Allamah Abdus Salam bin Barjis . Beliau berkata: 

 

 

 

“Pendapat kedua: bahwa wasilah-wasilah dakwah adalah tauqifiyyah. Tidak halal bagi 

seseorang untuk membuat syariat dengan sesuatu yang tidak diijinkan oleh Allah, yaitu 

ajaran Rasulullah  dan para Sahabat beliau. Dan inilah pendapat yang benar yang 
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disaksikan oleh nash-nash dan ajaran As-Salaf Ash-Shalih. Semoga Allah meridhai mereka 

semuanya.” 

(Al-Hujajul Qawiyyah: 31) 

Kemudian beliau mencontohkan wasilah yang bid’ah karena tidak ada contohnya pada 

masa As-Salaf, seperti; haditsul qashshash (berita tukang dongeng), as-sima’ (nyanyian), 

kemudian contoh pada masa sekarang seperti at-tamtsil (sandiwara), baiat bid’iyah kepada 

kelompok-kelompok Islam dan lain-lainnya. 

(Al-Hujajul Qawiyyah: 34-40) 

Kami katakan: Kita perlu mencermati pendapat kedua ulama di atas yang kel ihatannya 

bertentangan. Tetapi -Alhamdulillah- kedua pendapat tidak bertentangan bahkan saling 

melengkapi.  

Pendapat Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan Asy-Syaikh Muqbil  lebih mengarah kepada 

Al-Wasilah Al-Adiyah Al-Urfiyah (wasilah kebiasaan manusia) yang hukumnya mubah secara 

asal, kecuali perkara yang diharamkan oleh dalil. Sedangkan pendapat Al -Allamah Abdus 

Salam bin Barjis  lebih mengarah kepada Al-Wasilah At-Ta’abbudiyah yang bersifat 

tauqifiyyah (sesuai dengan dalil), jika tidak dijumpai dalil maka hukumnya menjadi bid’ah.  

Maka wasilah dakwah itu dibagi 2:  

 Al-Wasilah Al-Adiyah Al-Urfiyah (wasilah kebiasaan duniawi), hukum asalnya adalah 

mubah sampai adanya dalil yang melarangnya. 

 Al-Wasilah At-Ta’abbudiyah (wasilah amal ta’abud), hukum asalnya adalah tawaqquf 

sampai ada dalil yang membolehkannya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata dalam Al-Adiyah: 

“Maka dengan meneliti prinsip-prinsip dasar syariat (disimpulkan, pen) bahwa amal ibadah 

yang diwajibkan atau diperbolehkan oleh Allah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan 
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syari’ah. Adapun perkara adat maka dia adalah perkara yang telah dibiasakan oleh manusia 

dalam urusan dunia berupa perkara yang mereka butuhkan. Hukum asal dalam perkara ini 

adalah tidak dilarang. Maka tidak dilarang kecuali perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul -

Nya.” 

(Iqamatud Dalil ala Ibthalit Tahlil: 3/274, Al-Fatawa Al-Kubra: 4/12) 

Dalil tentang diperbolehkannya berdakwah dengan semua wasilah Al-Adiyah -asal 

bukan perkara yang diharamkan- adalah firman Allah : 

            .   

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi!” (QS. 

Al-Anfal: 60) 

Al-Allamah As-Sa’di  berkata: 

 

“Maka ayat ini meliputi segala kekuatan, yaitu kekuatan akal (kecerdasan), fisik, politik, 

industri, ekonomi dan sebagainya.” 

(Al-Qawaidul Hisan: 30) 

Di antara dalil tentang wasilah Al-Adiyah dalam berdakwah adalah hadits Anas . Dia 

berkata: 



“Adalah Rasulullah  ketika berkhutbah pada hari Jumat, beliau menyandarkan 

punggungnya pada batang kayu. Ketika manusia bertambah banyak maka beliau berkata: 

“Buatkan mimbar untukku.” Beliau ingin memperdengarkan khutbahnya kepada mereka. 

Kemudian mereka membuatkan untuk beliau mimbar 2 tingkat. Maka beliau beralih dari 

batang kayu menuju mimbar.” 
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(HR. Ahmad: 13387. Dan isnadnya di-hasan-kan oleh Syu’aib Al-Arna’uth dalam tahqiq 

Musnad) 

Al-Imam An-Nawawi  berkata: 

“Di dalam hadits ini ada anjuran mimbar untuk berkhutbah. Jika kesulitan (mengadakan 

mimbar, pen) maka hendaknya (berkhutbah) di tempat yang tinggi agar suaranya dapat 

mencapai semua jamaah dan hendaknya menyendiri agar lebih menjadikan fokus 

perhatian.” 

(Syarh Shahih Muslim: 6/134) 

Di antara dalil tentang Al-Wasilah Al-Adiyah dalam berdakwah adalah hadits Aisyah   

beliau berkata: 

 

“Dan adalah Nabi  melakukan shalat bersama manusia sedangkan Abu Bakar 

memperdengarkan kepada mereka takbir.”  

(HR. Muslim: 634, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 4859 (3/81)) 

Orang yang meneruskan takbir imam -seperti Abu Bakar  pada waktu itu- dapat 

digantikan dengan pengeras suara pada masa kini.25 Hadits-hadits di atas menunjukkan 

adanya wasilah Al-Adat dalam berdakwah. 

 

 

                                                                 
25

 Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz  berkata ketika mengomentari hadits Ibnu Abbas tentang Rasulullah 

 yang mendatangi tempat wanita untuk menasehati mereka setelah khutbah „ Ied: “Jika bisa 
memperdengarkan nasehat kepada mereka dengan pengeras suara maka hal i tu cukup, sebagaimana 
yang ada sekarang.” 

(Al-Hulal Al-Ibriziyyah min At-Ta’liqat Al-Baziyah ala Shahih Al-Bukhary, 1/41) (ed) 
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Sedangkan dalil tentang Al-Wasilah At-Ta’abbudiyyah adalah firman-Nya: 

                                      

“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125) 

Al-Allamah As-Sa’di  berkata: 

“Termasuk Al-Hikmah adalah berdakwah dengan ilmu bukan dengan kebodohan, memulai 

dari perkara yang paling penting (aqidah, pen), berdakwah dengan sesuatu yang lebih dekat 

kepada hati dan pemahaman dan dengan sesuatu yang lebih mudah diterima, dan juga 

berdakwah dengan lembut dan pelan. Jika dia menerima dengan cara Al-Hikmah maka 

cukuplah. Jika tidak, maka berpindah pada wasilah Al-Mau’izhatul Hasanah. Yaitu perintah 

dan larangan yang disertai At-Targhib wat Tarhib...dst.” 

(Tafsir As-Sa’di: 452) 

Jadi Al-Hikmah, Al-Mau’izhatul Hasanah dan Al-Mujadalah termasuk Wasilah Dakwah 

At-Ta’abbudiyyah. 

Termasuk Wasilah At-Ta’abbudiyyah adalah bersabar dan mendo’akan kebaikan 

terhadap orang-orang yang didakwahi. Allah  berfirman: 

                  

“Maka bersabarlah engkau seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-

rasul telah bersabar dan janganlah engkau meminta disegerakan (azab) bagi mereka.” (QS. 

Al-Ahqaf: 35) 

Kami katakan: Sekarang pertanyaannya adalah apakah yayasan itu termasuk wasilah 

dakwah yang ta’abbudiyyah ataukah termasuk wasilah Al-Adiyah? 
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Bagi para ulama -seperti Asy-Syaikh Abdus Salam  - yang memasukkan yayasan ke 

dalam Wasilah At-Ta’abbudiyyah maka mereka menyatakan bahwa yayasan memiliki 

hubungan dengan pokok-pokoknya yang tauqifiyyah. Sehingga diperbolehkan berdakwah 

dengan wasilah yayasan. 

Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjis  mengutip perkataan Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid  -

tentang wasilah dakwah yang diperbolehkan karena masih memiliki kaitan dengan pokok-

pokok tauqifiyyah-: 

 

1

2

. 

Di antara wasilah-wasilah tersebut adalah: 

 Yayasan (organisasi) tentang penerangan dan informasi, yang diterima secara syar’i 

dengan semua cabang dan bagiannya adalah termasuk wasilah dakwah pada masa kini. 

Yayasan ini adalah wasilah yang terdapat dalam bangunan dakwah semenjak awal Islam 

... dst. 

 Yayasan pendidikan, sekolah-sekolah formal dengan berbagai metode, cara dan 

tahapannya. Maka ini tidak melampaui fungsinya sebagai wasilah yang terdapat dalam 

bangunan dakwah Islamiyah sejak permulaan Islam, jika dakwah itu bersandar pada 

pengajaran.” 

(Al-Hujajul Qawiyyah: 56) 

Bagi mereka yang memasukkan yayasan sebagai Al-Wasilah Al-Adiyah Al-Urfiyyah maka 

tidak diragukan lagi tentang bolehnya yayasan karena hukum asal perkara Al-Adat adalah 

mubah, apalagi yayasan masih di bawah dalil umum tentang ta’awun. 
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Kami katakan: Jika Asy-Syaikh Abdus Salam -yang menyatakan tauqifiyyahnya wasilah 

dakwah- saja memperbolehkan adanya yayasan dakwah sebagai wasilah yang memiliki 

kaitan dengan pokok-pokok tauqifiyyah, maka dengan cara apa mereka melarang yayasan 

dakwah? Tidak ada selain dengan pemahaman yang rusak. 
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MEREKA TIDAK MEMAHAMI 

PERBEDAAN ANTARA TA’AWUN DAN TASAWWUL 

Si Khabits Abul 'Abbas Khidhir Al-Mulkiy berfatwa: 

“Mereka telah tahu hukum minta-minta (proposal atau minta-minta lewat sms, telpon atau 

dengan bicara langsung) bahwa itu hukumnya haram, namun kemudian mereka berkhianat 

dengan mengoles (mengganti) nama dengan ta'awun (tolong menolong) atas nama 

da'wah… menguras dan memakan harta haram dengan cara meminta-minta, kenapa 

tidak sekalian menguras, menyedot dan memakan kotoran manusia 

yang ada di dalam WC? Atau kalau WC-nya telah kering, kenapa 

tidak sekalian menyedot dari sumber keluarnya kotoran itu?”26 

(Harapan Pembimbing, Habis Gelap Terbitlah Terang) 

Di antara pemahaman rusak mereka adalah sikap mereka yang menyamakan antara 

penggalangan dana dengan tasawwul (baca: mengemis dan meminta-minta) Mereka 

berkata: “Belumkah mereka mendengar perkataan Nabi  tentang tercela dan dibencinya 

meminta-minta? Apakah mereka menyangka bahwasanya mereka dikecualikan dalam 

masalah ini? 

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah) 

Kami katakan: Ini termasuk pemahaman mereka yang paling rusak. Bahkan kengawuran ini 

menyebabkan mereka terjatuh pada pengharaman kotak infaq yang diletakkan di depan 

masjid hanya karena menyamakannya dengan kotak dan kaleng yang dibawa oleh pengemis 

di pasar-pasar. 

Untuk itu kita perlu membatasi pengertian mengemis atau tasawwul itu. Apakah 

setiap orang yang meminta harta kepada orang lain itu disebut pengemis atau mutasawwil? 

                                                                 
26

 Innalillahi wa inna ilaihi raji‟un. Seperti inikah pendalilan yang kokoh kuat lagi mantap dari seorang 

penuntut ilmu yang dididik oleh seorang ulama Al Muhaddits An Nashihul Amin yang merasa sedang 
mencontoh shahabat paling mulia, Abubakar Ash Shiddiq ?! Maka hendaknya orang yang menjaga 
kehormatan dirinya serta sedikit saja memiliki rasa takut dan malu kepada Allah , merasa selalu 

diawasi, dilihat dan didengar ucapannya oleh Allah , dia ingat dengan firmanNya:  

                 

 “Tidak ada suatu ucapanpun kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat.” (ed)  
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Ataukah setiap perbuatan meminta harta orang lain itu disebut tasawwul?  Ini sangat penting 

karena tasawwul atau mengemis adalah perbuatan tercela dan mendapatkan sanksi dosa. 
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DEFINISI TASAWWUL ATAU MENGEMIS 

Mengemis atau meminta-minta di-istilahkan dengan bahasa Arab sebagai “tasawwul.”  

Dalam Al-Mu’jamul Wasith disebutkan: 

 

“Tasawwala (bentuk fi’il madhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta 

pemberian.” 

(Al-Mu’jamul Wasith: 1/465) 

Tasawwul atau meminta-minta yang dicela adalah meminta harta orang lain untuk 

kepentingan sendiri atau pribadi. 

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi  berkata: 

“Sabda beliau  (Sesungguhnya meminta-minta) maksudnya adalah menuntut dari manusia 

agar mereka memberikan sebagian harta mereka untuk dirinya.” 

(Faidhul Qadir: 2/493) 

Al-Allamah Muqbil Al-Wadi’i  juga menerangkan batasan tasawwul dalam kitab 

Dzammul Mas’alah (Tercelanya Meminta-Minta): 

 

“Kelompok kedua (dari orang yang buruk dalam penggunaan harta): adalah kaum yang 

berusaha mencuri untuk mengambil harta zakat padahal mereka bukanlah golongan yang 

berhak menerimanya. Kemudian harta itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi 

mereka.” 

(Dzammul Mas’alah: 31) 

Mengemis atau tasawwul juga bisa diartikan dengan upaya meminta harta orang lain 

bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu 

Hajar  berkata: 
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“Perkataan Al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-

minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.” 

(Fathul Bari: 3/336) 

Dari keterangan di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan tasawwul atau 

“mengemis” adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan 

agama. 
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HADITS-HADITS YANG BERKAITAN DENGAN TASAWWUL 

Di antaranya adalah hadits Abdullah bin Umar  bahwa Rasulullah  bersabda: 

 

“Meminta-minta akan senantiasa ada pada salah seorang dari kalian sampai dia bertemu 

dengan Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.” 

(HR. Muslim: 1724, Ahmad: 4409) 

Rasulullah  juga bersabda: 

 

“Barangsiapa meminta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya maka 

dia hanyalah sedang meminta bara api maka hendaknya dia mempersedikit ataukah 

memperbanyak.” 

(HR. Muslim: 1726, Ibnu Majah: 1828, Ahmad: 6866 dari hadits Abu Hurairah ) 

Termasuk dalam konteks tasawwul atau meminta untuk kepentingan diri-sendiri 

adalah hadits Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali  bahwa Rasulullah  bersabda: 

 

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 

orang. Yaitu: (pertama) orang menanggung beban maka halal baginya untuk meminta-minta 

sampai dia mendapatkan hartanya kembali, (kedua) orang yang tertimpa kegagalan panen 

dalam keadaan hartanya telah dia habiskan untuk modal menanam, maka halal baginya 

meminta-minta sampai dia mendapatkan harta penegak kehidupannya. (ketiga) orang yang 

tertimpa kefakiran sampai disaksikan oleh 3 orang cerdas dari kaumnya bahwa dia tertimpa 

kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan penegak bagi 
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kehidupannya. Adapun selain 3 orang di atas maka itu adalah harta haram yang dimakan 

oleh pelakunya, wahai Qabishah!” 

(HR. Muslim: 1730, An-Nasa’i: 2533, Abu Dawud: 1397) 

Ketiga orang di atas adalah termasuk orang-orang yang tasawwul atau meminta 

untuk diri-sendiri yang mendapatkan rukhsah dari Allah. Adapun selain ketiga orang di atas 

maka diharamkan meminta-minta untuk kepentingan sendiri. 

Al-Allamah Ibnul Atsir  berkata: 

“Maksud (orang yang menanggung beban) adalah orang yang menanggung diyat (denda) 

atau hutang orang lain seperti ketika terjadi perang di antara 2 kelompok maka dia 

memasukkan dirinya sebagai penengah di antara keduanya dengan cara menanggung denda 

untuk orang yang terbunuh dalam rangka mendamaikan kedua kelompok. Sehingga dia 

tanggungkan atas dirinya.” 

(An-Nihayah fi Gharibil Atsar: 1/1051) 

Sehingga dia seperti gharim (orang yang menanggung banyak hutang) 

Sehingga termasuk pemahaman Al-Hajuri dan para pengikutnya 

yang rusak ketika mereka membawakan hadits Qabishah ini untuk melarang orang yang 

meminta bantuan untuk membangun masjid, madrasah dan lainnya. Ini karena meminta 

bantuan untuk membangun masjid dan madrasah bukanlah untuk kepentingan pribadi .  

Hendaknya mereka sadar dan bangun dari pemahaman rusak 

mereka untuk menerima kenyataan  bahwa hadits-hadits yang dibawakan oleh 

Asy-Syaikh Muqbil dalam Dzammul Mas’alah semuanya berkaitan dengan meminta-minta 

untuk kepentingan diri-sendiri. 
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MEMINTA UNTUK KEPENTINGAN KAUM MUSLIMIN 

Jika seseorang meminta harta untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan 

atau meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin -bukan untuk kepentingan diri 

sendiri- maka dia tidak termasuk orang yang tasawwul walaupun dia adalah orang kaya. 

Di antara pesan Rasulullah  kepada para pemimpin perang ketika sebelum berangkat 

adalah perkataan beliau : 

“Jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi, pen) tidak mau masuk Islam maka 

mintalah Al-Jizyah dari mereka! Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah 

dari (memerangi, pen) mereka! Jika mereka tidak mau menyerahkan Al-Jizyah maka 

mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka!”  

(HR. Muslim: 3261, Abu Dawud: 2245, Ibnu Majah: 2849) 

Al-Mulla Ali Al-Qari  berkata: 

)(

“(Maka mintalah dari mereka) dengan hamzah dan perpindahannya (dalam I’lal, pen) 

maksudnya adalah mohonlah dari mereka Al-Jizyah.” 

(Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih: 12/71) 

Maka dari hadits di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa meminta Al-Jizyah dari 

orang-orang kafir tidak termasuk tasawwul karena Al-Jizyah bukan untuk kepentingan 

pribadi tetapi untuk kaum muslimin.  

Al-Allamah Asy-Syinqithi  berkata: 

“Jika Al-Jizyah telah diambil (dan diletakkan) ke baitul mal kaum muslimin, maka penulis 

Zadul Mustaqni’ menjelaskan bahwa Al-Jizyah diperuntukkan pada pos-pos umum kaum 

muslimin, sebagaimana yang telah kami sebutkan.” 

(Syarh Zadul Mustaqni’: pertemuan ke-138 halaman: 14) 
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Termasuk dalam pengertian meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin 

adalah perkataan Dzulqarnain: 

                              

“Dzulqarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya 

adalah lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku membuatkan dinding 

antara kalian dan mereka.” (QS. Al-Kahfi: 95) 

Al-Allamah Asy-Syaukani  berkata: 

ژی  ی   ژ 

“(Maka bantulah aku dengan kekuatan) maksudnya dengan tenaga laki-laki kalian yang 

bekerja dengan tenaga mereka, atau bantulah aku dengan alat-alat bangunan atau dengan 

kedua-duanya.” 

(Fathul Qadir: 4/426) 

Jadi Dzulqarnain tidak bisa dikatakan telah melakukan tasawwul atau mengemis –

sebagaimana Kaidah jahil Si Abul Husain- karena dia meminta bantuan bukan untuk 

kepentingan pribadi. 

Yang semisal perkataan Dzulqarnain adalah perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq  ketika 

beliau dibaiat menjadi khalifah. Beliau berkata: 

“Amma ba’du. Wahai manusia! Sesungguhnya aku menjadi pemimpin kalian dan aku 

bukanlah orang yang terbaik di atara kalian. Maka jika aku benar maka bantulah aku! Dan jika 

aku berbuat salah maka luruskanlah aku!” 

(Al-Bidayah wan Nihayah: 5/269) 

Rasulullah  juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan 

beliau mimbar. Sahl bin Sa’d As-Sa’idi   berkata: 



“Rasulullah  pernah mengutus kepada seorang wanita: “Perintahkan anakmu yang tukang 

kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya!” 

(HR. Al-Bukhari: 429, An-Nasa’i: 731 dan Ahmad: 21801) 
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Al-Imam Al-Bukhari  berkata: 

“Bab: Meminta bantuan kepada tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat 

kayu-kayu mimbar dan masjid.” 

(Shahihul Bukhari: 2/235) 

Al-Imam Ibnu Baththal  berkata: 

 

“Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli 

pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin. 

Dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya.” 

(Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari: 2/100) 

Sehingga kita boleh mengatakan: “Bantulah aku membangun masjid ini atau 

madrasah ini dan sebagainya!” atau meminta sumbangan kepada kaum muslimin yang 

mampu untuk membangun masjid, madrasah dan sebagainya.  

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta’ Saudi Arabiyyah pernah ditanya: 
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Tanya: “Bolehkah meminta bantuan dari seorang muslim untuk membangun masjid atau 

madrasah, apa dalilnya?” 

Jawab: “Perkara tersebut diperbolehkan, karena termasuk dalam tolong -menolong di atas 

kebaikan dan taqwa. Allah  berfirman: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2) 

Wabillahit taufiq wa shallallahu ala Nabiyyina Muhammad wa alihi washahbihi wasallam. 

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta’  

Abdul Aziz bin Baaz (ketua), Abdur Razzaq Afifi (wk ketua), Abdullah Ghudayyan (anggota) 

Abdullah Qu’ud (anggota) 

(Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu’atul Ula nomor: 6192 (6/242)) 

Dari penjelasan di atas tampaklah bahwa mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) 

menganggap para ulama salah (membolehkan tasawwul) dan merekalah yang benar, wal 

‘iyadzu billah. 
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PENGGALANGAN DANA 

Pemahaman rusak mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) yang lebih parah lagi 

adalah menganggap kegiatan penggalangan dana sebagai bentuk tasawwul atau 

“mengemis.” Ini karena mereka adalah orang-orang jahil terhadap hakekat penggalangan 

dana.  

Kami katakan: Di Indonesia kita sering mendengar kata penggalangan dana infaq untuk 

masjid, penggalangan dana shadaqah untuk fakir miskin dan penggalangan dana infaq 

untuk korban bencana. Kalau kita teliti lagi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

penggalangan dana meliputi 2 kegiatan: 

 Kegiatan mendorong kaum muslimin untuk berinfaq atau bershadaqah , baik secara 

lesan ataupun tulisan, ini disebut At-Tahridh. 

 Kegiatan pengumpulan hasil infaq atau shadaqah dan menyalurkannya kepada yang 

berhak, ini disebut Asy-Syafa’ah. 

Al-Allamah Zainuddin bin Al-Munayyir  (sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafizh Ibnu 

Hajar ) berkata: 

“Pengertian At-Tahridh dan Asy-Syafaat berkumpul pada memberikan keringanan bagi 

orang yang membutuhkan dan berpisah pada makna At-Tahridh yang berarti menganjurkan 

shadaqah dengan menyebutkan pahalanya dan Asy-Syafaat yang berarti meminta shadaqah 

dan menyampaikannya kepada yang berhak. Selesai.” 

(Fathul Bari: 3/300) 
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HADITS TENTANG PENGGALANGAN DANA 

Penggalangan dana tidak bisa dimasukkan ke dalam tasawwul (mengemis) Ini karena 

isinya adalah kegiatan meminta harta shadaqah atau infaq bukan untuk kepentingan pribadi 

tetapi untuk kepentingan kaum muslimin seperti fakir miskin. Sehingga dia termasuk 

kegiatan At-Tahridh dan Asy-Syafaat.  

Jabir bin Abdillah  berkata: 



“Rasulullah  berdiri pada hari Idul Fitri. Maka beliau memulai dengan shalat kemudian 

berkhutbah. Setelah selesai khutbah beliau turun dan mendatangi kaum wanita. Kemudian 

beliau mengingatkan mereka dalam keadaan beliau bersendar pada tangan Bilal. Bilal 

membentangkan bajunya (untuk mengumpulkan harta shadaqah) sehingga kaum wanita 

melemparkan shadaqah ke baju Bilal.”  

(HR. Al-Bukhari: 925, Muslim: 1466, An-Nasa’i: 1557)  

Dalam riwayat lain beliau  berkata: 

“Wahai kaum wanita! Bershadaqahlah kalian! Karena aku melihat kalian sebagai 

kebanyakan penduduk neraka.” 

(HR. Al-Bukhari: 293, Muslim: 114, At-Tirmidzi: 575, Ibnu Majah: 3993) 

Al-Imam Ibnu Baththal  berkata: 

 

“Di dalam hadits ini ada penjelasan bahwa Asy-Syafaat untuk kaum miskin dan lainnya 

adalah dengan memintakan (shadaqah atau infaq, pen) untuk mereka (bukan untuk 

kepentingan pribadi, pen) Di dalam hadits ini juga terdapat hujjah (bantahan) atas orang 

yang membenci untuk memintakan (shadaqah atau infaq, pen) untuk orang lain.”  

(Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari: 1/419) 
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Al-Hafizh Ibnu Hajar  juga berkata: 

 

“Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta shadaqah dari orang-

orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun orang 

yang meminta shadaqah tidak membutuhkan shadaqah tersebut.” 

(Fathul Bari: 2/469) 

Hadits di atas merupakan contoh kegiatan penggalangan dana yang terdiri atas 

kegiatan At-Tahridh dan Asy-Syafaat, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori 

tasawwul. 

Abu Musa Al-Asy’ari  berkata: 





“Adalah Rasulullah  jika didatangi oleh seorang yang meminta (sesuatu) atau beliau 

dimintai sesuatu yang dibutuhkan maka beliau bersabda: “Berikan syafaat (bantuan) maka 

kalian akan mendapatkan pahala. Allah akan memutuskan melalui lisan Nabi-Nya  apa 

yang Dia kehendaki.” 

(HR. Al-Bukhari: 1342, Muslim: 4761, An-Nasa’i: 2510, At-Tirmidzi: 2596, Abu Dawud: 4466) 

Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr  berkata: 

 

“Rasulullah  bersabda: “Berikan syafaat (bantuan) maka kalian akan mendapatkan 

pahala.” Di dalam hadits ini ada pemutlakan meminta (shadaqah dan lain-lain, pen) untuk 

kepentingan orang lain, wallahu a’lam.” 

(At-Tamhid lima fil Muwaththa’ minal Ma’ani wal Asanid: 4/122) 

Al-Imam Ibnu Baththal  berkata: 
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“Memberikan syafaat (bantuan) dalam perkara shadaqah (agar terkumpul dan tersalurkan, 

pen) dan perkara kebaikan lainnya adalah disukai dan dianjurkan. Apakah kalian tidak 

melihat sabda beliau  “Berikan syafaat (bantuan) maka kalian akan mendapatkan pahala.” 

Jadi beliau menganjurkan umat beliau untuk berusaha memenuhi kebutuhan manusia dan 

menjanjikan pahala atas perbuatan ini.” 

(Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari: 3/434) 

Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri  berkata: 



“Di dalam hadits ini (Berikanlah bantuan maka kalian akan mendapatkan pahala) terdapat 

anjuran untuk kebaikan dengan perbuatan ataupun berperan sebagai penyebab (perantara) 

kepada kebaikan dengan segenap cara, memberikan bantuan kepada orang yang tua dalam 

melepaskan kesulitan, menolong orang yang lemah. Karena tidak setiap orang mampu 

sampai kepada pemimpin untuk masuk kepadanya atau mengutarakan maksudnya agar 

kehidupannya diketahui oleh sang pemimpin. Jika tidak demikian maka Nabi  t idak pernah 

membatasi diri (untuk menerima pengaduan, pen)” 

(Tuhfatul Ahwadzi: 7/363) 

Dari hadits dan penjelasan di atas terdapat faedah yaitu bolehnya meminta bantuan 

untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan atau menggalang dana infaq atau 

shadaqah. Menggalang dana infaq atau shadaqah adalah termasuk menjadi penyebab 

(perantara) kepada tersalurkannya shadaqah kepada orang yang berhak. Dan ini semua 

tidak termasuk tasawwul atau mengemis tetapi termasuk dalam keumuman ta’awun 

sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya. Maka bandingkanlah 

penjelasan para ulama di atas dengan pemahaman mereka. Seolah-olah mereka menuduh 

Rasulullah  yang menganjurkan dan mengumpulkan shadaqah telah terjatuh kepada 

perbuatan tasawwul. 

Selain menuduh Rasulullah  dengan tasawwul, mereka juga tidak bisa membedakan 

antara tasawwul dan ta’awun, tidak bisa membedakan antara permata dan kerikil, tidak 

bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Wallahul musta’an. 
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Allah  berfirman: 

                               

“Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari 

Rabbmu itu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang 

berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.” (QS. Ar-Ra’d: 19) 
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MENJADIKAN KEGIATAN MENGAJAR AGAMA SEBAGAI UPAH 

Pemahaman yang lebih parah lagi dari mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) 

adalah menganggap meminta upah atas mengajarkan Al-Quran sebagai tasawwul. 

Mereka mengharamkan meminta upah dari mengajar Al-Quran dengan berdalil dengan 

ayat: 

                        

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidaklah meminta upah atas seruanku ini dan aku 

tidak termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri.” (QS. Shad: 86) 

Juga dengan ayat: 

                      

“Katakanlah: “Aku tidak meminta upah kepada kalian dalam menyampaikan (Al-Quran)” 

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam.” (QS. Al-An’am: 90) 

Ayat yang sejenisnya masih banyak. 

Kami katakan: Ayat-ayat di atas masih memiliki banyak penafsiran sehingga tidak bisa 

digunakan untuk menjadi dalil atas boleh atau tidaknya bagi seseorang untuk mengambil 

upah dari mengajarkan Al-Quran. 

Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi  berkata: 

 

Al-Khafaji berkata: “Dikatakan bahwa ayat di atas (justru) menunjukkan halalnya 

mengambil upah atas mengajar dan menyampaikan hukum.”  dia berkata: “Padanya ada 

pembicaraan di kalangan fuqaha’.” Selesai. 
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Sebaliknya menurut ahli tafsir dari kalangan Syi’ah Zaidiyah. Mereka berkata: “Di dalam 

ayat ini ada isyarat bahwa tidak boleh mengambil upah atas mengajarkan ilmu-ilmu. 

Karena ini menduduki kedudukan penyampaian risalah.” Selesai 

(Mahasinut Ta’wil pada tafsir Surat Al-An’am: 90) 

Al-Mulla Ali Al-Qari  berkata: 

                       

“Dan telah bersesuaian sunnah para rasul atas perkataan mereka (Aku tidak meminta upah 

kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran), aku hanya berharap pahala kepada Rabbul 

Alamin)” 

(Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih: 16/496) 

Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah; apakah ayat-ayat di atas 

menunjukkan larangan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran ataukah justru 

memperbolehkannya? 

Apakah larangan meminta upah mengajar Al-Quran hanyalah khusus bagi para nabi 

ataukah juga berlaku bagi kita sebagai umat mereka? 

Untuk itu kita perlu mencari penafsiran dari As-Sunnah. 

Al-Imam Al-Auza’i  berkata: 

“Al-Qur’an itu lebih membutuhkan As-Sunnah dari pada As-Sunnah butuh terhadap Al-

Qur’an.” 

(Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlihi: 2/368) 

Ternyata ada dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bolehnya menerima upah dari 

mengajar ilmu syar’i. Dari Ibnu Abbas  bahwa Rasulullah  bersabda: 

“Sesungguhnya perkara yang berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah.” 

(HR. Al-Bukhari: 5296) 
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Walaupun hadits di atas memiliki sebab khusus yaitu mengambil upah atas meruqyah, 

tetapi yang dijadikan dalil adalah keumuman teks hadits tersebut yaitu bolehnya mengambil 

upah atas mengajar Al-Quran. 

Al-Imam At-Tirmidzi  berkata: 

“Dan Al-Imam Asy-Syafi’i memberikan keringanan bagi para pengajar untuk mengambil upah 

dari mengajarkan Al-Quran dan beliau berpendapat bolehnya si pengajar mempersyaratkan 

upah (baca: pasang tarif, pen) atas mengajari Al-Quran dan beliau berhujjah dengan hadits 

ini.” 

(Sunan At-Tirmidzi: 7/394) 

Al-Allamah Abu Hafsh Sirajuddin Al-Hanbali  berkata: 

 

“Dan yang membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran adalah Malik, Asy-

Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ulama karena sabda nabi  dalam hadits ruqyah: 

“Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah.”  HR. Al-

Bukhari. Maka ini adalah nash (teks) yang menghilangkan perbedaan pendapat sehingga 

sepantasnya untuk dipilih (di kalangan pro dan kontra)” 

(Al-Lubab fi Ulumil Kitab: 1/274) 

Maka dalam berdalil atas boleh atau tidaknya memasang tarif upah atas mengajarkan 

Al-Quran, kita tidak boleh hanya bersandar pada Al-Quran semata, padahal masih didapatkan 

hadits yang shahih dan sharih (jelas). Ini menunjukkan bahwa mereka (Al-

Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain cs) telah termakan syubhatnya 

kaum Qur’aniyyin atau Inkarus Sunnah gaya baru yaitu mengharamkan 

atau menghalalkan hanya semata-mata bersandar kepada Al-Quran tanpa merujuk kepada 

As-Sunnah !! Wallahul musta’an. 
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Kemudian Al-Hafizh As-Suyuthi  berkata: 

 

 

 

“Dan di dalam Bustanul Arifin karya Abul Laits As-Samarqandi disebutkan bahwa 

mengajarkan Al-Quran ada beberapa cara: 

Pertama: mengajar untuk amar ma’ruf dan nahi munkar dengan niat ikhlas karena Allah dan 

tidak mengambil upah atasnya. 

Kedua: mengajari dengan syarat mendapatkan upah 

Ketiga: mengajari tanpa mempersyaratkan upah. Tapi jika dia mendapat hadiah atasnya 

maka dia terima. 

Yang pertama adalah mendapatkan pahala atasnya dan merupakan amalan para nabi.  

Yang kedua adalah diperselisihkan dan pendapat yang paling kuat adalah boleh 

(mempersyaratkan upah)  

Ketiga diperbolehkan secara ijma’ karena Nabi adalah pengajar bagi seluruh makhluk dan 

beliau juga menerima hadiah.”  

(Al-Itqan fi Ulumil Quran: 1/274) 
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Jika mempersyaratkan upah atas mengajarkan Al-Quran itu mereka anggap sebagai 

tasawwul berarti mereka telah menuduh jumhur ulama itu sebagai orang-orang yang 

melegalkan tasawwul.27 Wallahul musta’an. 

 

 

 
                                                                 
27

 Lalu apakah mereka juga bisa meneriakkan VONIS HIZBI dengan bukti dosa tasawwul minta upah 
(lihat kembali daftar 60 da'i yang sebagiannya dihizbikan karena mereka melakukan dosa tasawwul) jika 
yang bertanda tangan adalah Muhsin Abu Hazim sendiri?  

 

Gambar 18. Scan bukti Penataran Tajwid Muhsin Abu Hazim di Markiz Sampung (ed) 

 

Gambar 19. Scan bukti peserta pria dan WANITA ditasawwuli sebesar Rp.100.000, - / orang.  

 

Gambar 20. Scan bukti legalitas tasawwul di atas tanda tangan sang Pembina, Muhsin Abu Hazim (ed).  



Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 100 

 

RUSAKNYA PEMAHAMAN MEREKA  
DALAM MEMAHAMI PERKATAAN ULAMA 

Mereka mengutip perkataan Al-Allamah Asy-Syinqithi  untuk melarang yayasan dan 

madrasah. Berikut ini kami mengutipkan kutipan mereka: 

Imam Muhammad Amin Asy-Syinqithi  berkata kepada anaknya, Abdulloh: “Wahai anakku, 

dunia itu sepantasnya dijauhi. Hati-hatilah dari dunia, karena kau lihat dunia itu bagai air 

laut yang asin, bila orang meminumnya akan bertambah rasa hausnya. Ketahuilah 

sesungguhnya syetan itu ingin membohongimu dan mentertawakanmu. Dia berkata 

kepadamu: “Kumpulkanlah harta agar engkau bisa bershodaqoh, membangun madrasah-

madrasah dan menyantuni anak yatim. Syetan mentertawakanmu. Dia ingin agar engkau 

mengumpulkan harta dan pada akhirnya dia berkata: “Untuk apa engkau pergi 

memberikan harta ini kepada mereka?” Badanmu tak pernah bisa beristirahat. Engkau 

tidak sempat untuk menuntut ilmu. Kehidupan duniawimu terbelengkai dan engkau tidak 

pula mau untuk bershodaqoh dan berinfak dari harta tadi sehingga bertumpuklah dosa -

dosa padamu dan hilang waktumu. Maka hati-hatilah -wahai anakku- dari dunia ini.” 

(Dinukil dari kaset ‘Sejarah Imam Asy-Syinqithy’ side A) 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Mereka pada akhirnya menyatakan: Pada hakikatnya jam’iyyah ini tidaklah 

dipersiapkan untuk ilmu, dakwah dan bakti sosial sebagaimana yang mereka katakan, 

tetapi dipersiapkan untuk menjerumuskan diri dalam fitnah dunia dan berlomba-lomba 

dalam mencarinya serta saling membinasakan karenanya. 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kami katakan: 

Mereka telah terjatuh pada 2 hal: 

 Tuduhan tanpa bukti tentang yayasan Ahlussunnah. 

 Ketidakmampuan memahami perkataan ulama. 

Perkara pertama: Telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. 

Perkara kedua: Mereka tidak mampu memahami perkataan Asy-Syinqithi  apa adanya. 

Sesungguhnya beliau -dengan perkataan tersebut- tidaklah bermaksud mengharamkan 

madrasah, yayasan dan panti asuhan. Beliau hanyalah memberitahukan kepada anak beliau 

tentang tipuan syetan dari sisi harta. Syetan membujuk anak Adam dengan berkata: 

“Kumpulkanlah harta agar engkau bisa bershodaqoh, membangun madrasah-madrasah 
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dan menyantuni anak yatim. Syetan mentertawakanmu. Dia ingin agar engkau 

mengumpulkan harta dan pada akhirnya dia berkata: “Untuk apa engkau pergi 

memberikan harta ini kepada mereka?”  

Termasuk tipuan syetan dalam masalah harta -sejenis wasiat Asy-Syinqithi  kepada 

putranya- adalah perkataan syetan: “Kumpulkanlah harta agar engkau bisa naik haji, 

bersilaturrahim, dan memperkuat dakwah! Setelah mendapatkan harta syetan akan 

berkata: “Untuk apa engkau pergi memberikan harta ini kepada mereka? Sedangkan 

engkau masih mempunyai kebutuhan yang lebih penting.” 

Allah  berfirman  tentang sifat orang-orang munafiq yang terbujuk rayuan syetan: 

                           

                                

                       

“Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah 

memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan 

pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada 

mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan 

mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran) Maka Allah 

menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, 

karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya 

dan juga karena mereka selalu berdusta.” (QS. At-Taubah: 75-77) 

Perkataan Asy-Syinqithi  di atas tidaklah menunjukkan pengharaman shadaqoh, 

madrasah, panti asuhan (menyantuni anak yatim) dan yayasan sedikit pun. Beliau hanyalah 

mewasiatkan kepada anaknya agar tidak tertipu dengan fitnah dunia. 

Akan tetapi hal ini akan menjadi lain jika yang memahami adalah mereka!!! Sehingga 

tidaklah mengherankan jika mereka berkesimpulan: “Pada hakikatnya jam’iyyah ini tidaklah 

dipersiapkan untuk ilmu, dakwah dan bakti sosial sebagaimana yang mereka katakan, 

tetapi dipersiapkan untuk menjerumuskan diri dalam fitnah dunia dan berlomba-lomba 

dalam mencarinya serta saling membinasakan karenanya.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 
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Mereka juga mengutip perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin  untuk melarang yayasan. 

Berikut ini adalah kutipannya: “Maksudnya adalah tertahan dari infak. Karena inilah, maka 

orang-orang Yahudi merupakan manusia yang paling rakus dalam mengumpulkan harta 

dan paling keras dalam menahan pemberian. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang 

paling pelit dan paling tamak dalam menuntut harta. Mereka tidaklah mungkin berinfak 

dengan satu dirham pun kecuali mereka yakin bahwa akan terkucur untuk mereka dirham 

sebagai gantinya. Saat ini kita melihat bahwa mereka (Yahudi) memiliki yayasan-yayasan 

yang besar dan megah, tetapi mereka menginginkan di balik yayasan-yayasan dan 

sumbangan-sumbangan tersebut (sesuatu) yang lebih banyak dan lebih banyak (lagi) 

mereka ingin menguasai alam ini.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

 

Gambar 21. Screenshot tulisan Siluman Badut hal. 41, Abu Turob mendompleng fatwa 

Sy.Utsaimin  

Kami katakan: Ini adalah pemahaman rusak mereka yang fatal dimana 

mereka tidak mampu memahami perkataan seorang ulama dengan 

pemahaman yang benar. Apa yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin  tidaklah 

menunjukkan celaan kepada yayasan, tetapi celaan kepada kaum Yahudi yang memiliki sifat 

kikir atau bakhil. Tidaklah mereka berinfaq kecuali harus mendapat keuntungan materi 

berlipat ganda dari apa yang mereka infaqkan. Walaupun mereka mendirikan sebuah 
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yayasan yang merupakan ta’awun untuk memberi infaq kepada faqir miskin, anak yatim 

dan lainnya, mereka hanyalah menjadikan yayasan itu sebagai kedok untuk mengeruk 

keuntungan besar atas nama ta’awun dan infaq. Oleh karena itu beliau (Al-Allamah Ibnu 

Utsaimin ) melanjutkan perkataan beliau dalam kitab tersebut: 

)      ( 

 

“Sehingga, jangan engkau tanyakan wahai manusia: Bagaimana mengkompromikan antara 

firman-Nya: “Terbelenggulah tangan-tangan mereka.” (QS. Al-Maidah: 64) dengan 

kenyataan mereka saat ini jika dinisbatkan kepada kaum Yahudi? Karena mereka 

memberikan infaq (melalui yayasan, pen) untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.” 

(Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah: 159) 

Dan ini juga tidak menunjukkan haramnya mendirikan yayasan. 

Contoh yang mirip dengan kasus di atas adalah tentang celaan Rasulullah  terhadap 

orang yang belajar agama agar mendapatkan materi duniawi dan popularitas. Setelah 

menjadi alim dia membangun majelis ta’lim dan markiz dakwah agar dia mendapatkan 

tujuannya semula. Beliau  bersabda: 

“Barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mendapatkan 

wajah Allah, namun dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi maka 

dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat.” 

(HR. Abu Dawud: 3179, Ibnu Majah: 248, Ahmad: 8103 dari Abu Hurairah  dan Al-Allamah Al-

Albani menilainya shahih dalam Shahihul Jami’: 11104)  

Celaan di atas ditujukan kepada seseorang yang menjadikan markiz dakwah atau 

majelis ta’limnya sebagai kedok untuk mencari keduniaan dan popularitas saja. Bukan 

semata-mata mencela majelis ta’lim dan markiz dakwah. Demikian pula tentang kasus kaum 

Yahudi di atas, celaan tersebut di arahkan kepada mereka yang bakhil dan kikir dan 

menjadikan yayasan sebagai kedok untuk mencari keuntungan duniawi. Bukan semata-mata 

yayasan saja. Sesungguhnya dalam penjelasan ini terdapat tanda bagi orang yang berakal. 
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Adapun mereka maka tidak termasuk orang-orang yang berakal karena tidak mampu 

memahami perkataan ulama sebagaimana mestinya. 

Kami katakan: Ini menunjukkan bahwa mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, 

Abul Husain cs) telah terjangkiti suatu penyakit parah yang pernah 

menjangkiti kaum munafiqin jaman dahulu. Penyakit tersebut adalah 

ketidakmampuan mereka memahami ucapan, baik perkataan Allah , Rasul-Nya  maupun 

para ulama. Allah  berfirman: 

                 

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami 

pembicaraan sedikitpun?” (QS. An-Nisa’: 78) 

Jika seperti ini keadaannya, apakah mereka pantas mengusung dakwah As-Salafiyyah 

yang penuh berkah ini??! Apa jadinya jika dakwah ini dibawa oleh orang-orang yang dangkal 

dan rusak pemahamannya?! La hawla wala quwwata illa billah. 

Dari Abu Hurairah  bahwa Nabi  bersabda: 

“Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan atasnya, maka Dia pasti akan 

menjadikannya faham terhadap urusan agama.” 

(HR. Al-Bukhari: 69, At-Tirmidzi: 2569, Ibnu Majah: 216) 
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RUSAKNYA PEMAHAMAN MEREKA, 

MEMBID’AHKAN ADANYA AMIR DALAM KEADAAN MUKIM 

Mereka juga membid’ahkan adanya pimpinan dalam struktur organisasi yayasan 

dengan berdalih atas bid’ahnya mengangkat amir dalam keadaan mukim. Mereka berkata: 

“Kita tidak mengetahui satu pun dalil tentang disyariatkannya dalam keadaan bermukim, 

kecuali bagi pemimpin umum suatu negara. Para ulama salaf memiliki majelis -majelis ilmu 

yang dihadiri oleh ribuan orang, tetapi mereka tidak menunjuk seorang pun menjadi amir 

bagi mereka, tidak amir jam’iyyah atau ketua yayasan dan tidak pula menunjuk para 

penasehat. Yang ada hanyalah imam, para sahabat, syaikh serta para murid. Yang paling 

penting untuk dicamkan adalah bahwasanya pengangkatan amir (dalam keadaan 

bermukim) itu bid’ah ‘ashriyah (bid’ah zaman ini) yang mengakibatkan pelakunya merasa 

tinggi diri dan akhirnya mencari-cari posisi untuk menjadi amir yang paling tinggi. Hal ini 

sungguh-sungguh terjadi dan bisa disaksikan dengan mata.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

 

Gambar 22. Terjemah Jam’iyyat Resmi. Pengangkatan Amir Mukim adalah bid’ah ashriyah 

Kami katakan:  

Hadits yang mereka maksudkan adalah hadits Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  

bersabda: 

“Jika ada 3 orang dalam safar maka hendaknya mereka menjadikan salah satu mereka 

menjadi pemimpin.” 
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(HR. Abu Dawud: 2242 dan Al-Allamah Al-Albani menilainya hasan dalam Silsilah Ash-

Shahihah: 1322) 

Dalam riwayat lain: 

“Jika ada 3 orang keluar dalam safar maka hendaknya mereka menjadikan salah satu 

mereka menjadi pemimpin.” 

(HR. Adh-Dhiya’ dan Al-Allamah Al-Albani menilainya shahih dalam Shahihul Jami’: 500) 

 
Gambar 23. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, Yayasan=bid’ah & pengangkatan 

amir mukim  

Tidak ada seorang ulama terdahulu pun -dengan adanya hadits di atas- yang 

membid’ahkan pengangkatan amir dalam keadaan hadhar (tidak safar) selain pemimpin 

umum Negara. Pembid’ahan ini hanyalah dilakukan oleh sekelompok orang -orang bodoh ini. 

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  beristimbath yang berlawanan dari istimbath 

rusak mereka ini. Beliau  berkata: 



 

“Maka beliau  mewajibkan pengangkatan salah seorang pemimpin dalam komunitas kecil 

yang baru muncul ketika adanya safar, sebagai peringatan atas pentingnya mengangkat 

pemimpin pada komunitas-komunitas yang lainnya.” 

(Majmu’ul Fatawa: 28/390) 

Perkataan Syaikhul Islam  “sebagai peringatan atas pentingnya mengangkat 

pemimpin pada komunitas-komunitas yang lainnya” adalah meliputi berbagai komunitas 

secara umum baik dalam keadaan safar maupun hadhar (tidak safar). Komunitas ketika tidak 
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safar itu banyak macamnya seperti yayasan, panitia dan komunitas lainnya yang disetujui 

oleh Pemimpin Negara dalam peraturan tentang yayasan.  

Bahkan Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi  berkata: 

“Al-Khaththabi berkata: “Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa jika 2 orang berhakim 

pada seseorang di dalam suatu urusan di antara keduanya kemudian orang yang dijadikan 

hakim tersebut memutuskan dengan Al-Haqq maka keputusannya wajib dijalankan (oleh 

keduanya)” 

(Aunul Ma’bud: 7/192) 

Telah dimaklumi bersama bahwa mengangkat seseorang sebagai hakim oleh 2 orang 

tersebut adalah baik dalam keadaan mukim ataupun safar. 

Al-Allamah Asy-Syaukani Al-Yamani  berkata: 

 

“Dan dalam hadits ini ada dalil bahwa disyariatkan bagi setiap komunitas yang 

beranggotakan 3 orang atau lebih untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. 

Karena dalam hal ini terdapat keselamatan dari perselisihan yang menuju kepada 

kehancuran. Dengan tidak adanya pemimpin, masing-masing individu akan menjalankan 

pemikiran dan hawa nafsunya masing-masing sehingga mereka binasa. Dengan adanya 

pemimpin, perselisihan berkurang dan bersatulah kalimat. Jika ini (mengangkat pemimpin) 

itu disyariatkan untuk 3 orang yang berada di sebuah tempat di bumi atau yang bermusafir, 

maka disyariatkannya (mengangkat pemimpin) untuk kelompok yang berjumlah lebih besar 

dari itu yang berdiam di desa-desa dan kota-kota -dan membutuhkan untuk menolak upaya 

saling menzhalimi dan memutuskan persengketaan- adalah lebih utama dan lebih pantas.” 

(Nailul Authar: 9/128) 
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Tentunya pemimpin-pemimpin di desa dan kota yang disebutkan oleh Asy-Syaukani ? di 

atas adalah dalam keadaan mukim, bukan safar. 

Kalau mereka menyatakan bahwa semua pemimpin pada keadaan mukim itu diangkat 

oleh pemimpin umum sedangkan pemimpin safar tidak diangkat oleh pemimpin umum, 

maka kami katakan: 

Umar bin Al-Khaththab  berkata:  



“Jika ada 3 orang dalam safar maka hendaknya mereka menjadikan salah satu mereka 

menjadi pemimpin, maka itulah amir yang ditunjuk oleh Rasulullah .” 

(HR. Ath-Thahawi dalam Syarh Musykilul Atsar: 4619 (12/37), Al-Bazzar dalam Musnadnya: 

323 (1/425), Asy-Syaukani menilainya shahih dalam Nailul Authar: 9/128 demikian juga Al-

Albani dalam Irwa’ul Ghalil: 8/149) 

Atsar Umar ini menunjukkan bahwa pemimpin safar pada hakekatnya juga diangkat 

oleh pemimpin umum yang dalam hal ini adalah Rasulullah  walaupun secara tidak 

langsung. Dan tidak ada satu pemimpin pun baik dalam safar ataupun hadhar kecuali harus 

seijin pemimpin umum. Baik pada masa kenabian maupun masa kini. 

Ketika masa kenabian, Rasulullah  merangkap berbagai tugas kepemimpinan seperti 

imam rawatib, sebagai khatib, mufti dan qadhi (hakim). Beliau sendiri juga sebagai Al-Imam 

Al-A’zham (Pemimpin Besar). Beliau juga dibantu oleh wazir (menteri) seperti Abu Bakar  

dan Umar 28. Beliau juga dibantu oleh amil-amil yang memungut zakat serta beberapa amir 

daerah (gubernur). 

Setelah beliau wafat, urusan kaum muslimin menjadi semakin kompleks dan banyak. 

Maka perlu pembagian tugas untuk membantu Al-Imam Al-A’zham. Akhirnya dibentuklah 

system Al-Walayat (Perwalian) 

                                                                 
28

 Disebut juga dengan bithanah sebagaimana dalam hadits Abu Sa‟id Al-Khudri  bahwa Rasulullah  
bersabda: 

“Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula menjadikan seorang khalifah kecuali dia memiliki 2 
bithanah (semacam menteri atau penasehat raja, pen).  Ada bithanah yang memerintahkan dan 

mendorongnya kepada kebaikan dan ada pula bithanah yang memerintahkan dan mendorongnya kepada 
keburukan. Maka orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah .” 
(HR. Al-Bukhari: 6659, An-Nasa‟i: 4131) 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 



 

“Al-Walayat semuanya yang meliputi urusan diniyyah seperti ke-amir-an kaum mukminin 

(seperti imam rawatib, khathib, mufti dan sebagainya, pen) dan selain urusan diniyyah 

seperti raja, kementerian, diwan (departemen), baik itu system khithab (kebijakan) atau 

system hisab (audit) untuk hasil-hasil keuangan atau pembelanjaan untuk gaji para pasukan 

dan selain mereka seperti kepemimpinan perang, qadha’ (pengadilan) dan hisbah, serta 

cabang-cabangnya adalah disyariatkan untuk amar ma’ruf dan nahi munkar. Adalah 

Rasulullah  di Madinah mengurusi segala hal yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. 

Beliau juga mengangkat wali (semacam gubernur) di tempat-tempat yang jauh dari beliau. 

Sebagaimana beliau mengangkat Utab bin Usaid sebagai walikota Makkah, Utsman bin Abil 

Ash sebagai wali Thaif, dan Khalid bin Sa’id bin Al-Ash sebagai wali di Qura Urainah. Beliau 

juga mengutus Ali, Mu’adz, dan Abu Musa ke Yaman (sebagai wali atau amir, pen ) Demikian 

pula beliau juga mengangkat amir (baca: komandan, pen) atas beberapa sariyyah (pasukan 

perang) dan mengirimkan As-Su’at (pengumpul zakat) atas harta-harta zakat.” 

(Al-Hisbah: 34) 

Masing-masing bagian system Al-Walayat yang disebutkan di atas dipimpin oleh amir 

bagi bidang tugas dan daerahnya setelah mendapat pengesahan dari Al-Imam Al-Am. Amir 

untuk Walayatul Qadha’ adalah waliyyul qadha’ atau qadhil qudhat. Amir untuk walayatul 

hisbah disebut dengan waliyyul hisbah dan sebagainya. 
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Adapun tujuan dibentuknya system Al-Walayat, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  

berkata: 

“Pokok dari system pemerintahan ini adalah agar diketahui bahwa semua Al-Walayat 

(perwalian) itu tujuannya adalah agar ibadah semuanya ditujukan hanya kepada Allah dan 

agar kalimat Allah menjadi tinggi.” 

(Al-Hisbah: 2) 

Jadi pembagian pemimpin-pemimpin berdasarkan tugas kemaslahatan kaum muslimin, 

dimasukkan ke dalam Mashlahat Mursalah, bukan sebagai bid’ah yang muhdats 

sebagaimana tuduhan keji mereka. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 

 

Keumuman (wewenang dan tugas) Al-Walayat dan pengkhususannya serta perkara yang 

dapat diambil faedahnya oleh penguasa dengan tugas kekuasaan bersumber dari lafazh -

lafazh (dalam ketatanegaraan, pen), keadaan-keadaan dan Al-Urf (kebiasaan masyarakat) 

Dan tidak terdapat batasan syar’i dalam permasalahan  ini. Kadang-kadang sesuatu 

(departemen atau dinas, pen) dimasukkan dalam Walayatul Qadha’ (Departemen 

Kehakiman) di sebagian masa dan tempat. Tetapi perkara tersebut dimasukkan dalam 

Walayatul Harb (Departemen Pertahanan) di masa dan tempat lain, dan sebaliknya. 

Demikian pula Walayatul Hisbah (Departemen Audit dan Evaluasi) dan Walayatul Mal 

(Departemen Keuangan).” 

(Al-Hisbah: 13) 

Jadi struktur dan jabatan baru dalam system Al-Walayat akan muncul sesuai 

kemaslahatan dan kompleksitas kebutuhan kaum muslimin.  
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Al-Hafizh Ibnu Katsir  berkata: 

“Adalah Mu’awiyah adalah orang yang pertama kali membentuk Diwanul Khatam wa 

Khatmul kutub (semacam Dinas Ke-arsip-an).” 

(Al-Bidayah wan Nihayah: 1/339) 

Tentunya Diwan tersebut dipimpin oleh seorang setingkat wazir (menteri) yang 

menjadi amir bagi Diwan tersebut. 

Pada masa Bani Umayyah struktur tersebut berkembang pesat. Muncul Diwanul 

Kharaj (Dinas Keuangan), Diwanul Jundi (Dinas Ketentaraan), Diwanusy Syarathah (Dinas 

Kepolisian), Diwanul Qadha’ (Dinas Kehakiman) dan lain-lain. 

(Ad-Daulah Al-Umawiyyah Awamilul Izdihar: 1/339) 

Masing-masing dinas tersebut dipimpin oleh amir yang ditunjuk oleh Al-Imam Al-Am. 

Untuk urusan pendidikan, terdapat Waliyyut Tadris atau Waliyyul Madrasah yang 

dijabat oleh seorang ulama yang ditunjuk oleh Al-Imam Al-Am untuk mengurusi proses 

pendidikan di sebuah madrasah. Sebagai contohnya adalah cuplikan biografi Al-Imam An-

Nawawi : 

“Dan beliau (An-Nawawi) menjabat sebagai wali di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah setelah 

wafatnya Al-Imam Abu Syamah tahun 665 H sampai wafatnya beliau.” 

(Thabaqatusy Syafi’iyyah karya Ibnu Qadhi Syuhbah: 2/156)  

Demikian pula tentang biografi Al-Allamah Abul Khair Ahmad bin Ismail  Al-Qazwaini : 

“Beliau duduk (mengajar) di An-Nizhamiyah dan di Jami Al-Qashr. Majelisnya dihadiri oleh 

banyak manusia. Kemudian beliau menjadi waliyut tadris di Madrasah An-Nizhamiyah pada 

bulan Rajab tahun 569 H dan mengajar di madrasah tersebut.” 

(Al-Mustafad min Dzail Tarikh Baghdad: 1/34) 
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Pada masa sekarang ini Waliyyut Tadris itu disebut pula sebagai rektor atau kepala 

sekolah atau ketua sekolah tinggi atau dekan dan sejenisnya, sehingga fungsinya adalah 

sebagai amir dari para pengajar di madrasah tersebut. Coba bandingkan antara penjelasan 

di atas dengan perkataan bodoh mereka “Para ulama salaf memiliki majelis-majelis ilmu 

yang dihadiri oleh ribuan orang, tetapi mereka tidak menunjuk seorang pun menjadi amir 

bagi mereka,… dst.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Pada masa sekarang muncul departemen dan dinas baru seperti dinas perkeretaapian, 

dinas perkapalan, dinas kelistrikan dan sebagainya. Itu semua dipimpin oleh amir yang 

disebut dengan kepala departemen atau kepala dinas.  

Keterangan sejarah di atas menunjukkan bahwa adanya amir-amir dalam berbagai 

bidang dan wilayah tersebut termasuk Maslahat Mursalah bukan bid’ah sebagaimana 

persangkaan orang-orang tolol (seperti Al-Hajuri, Abu Turob cs) dalam perkataan mereka: 

Yang paling penting untuk dicamkan adalah bahwasanya pengangkatan amir (dalam 

keadaan bermukim) itu bid’ah ‘ashriyah (bid’ah zaman ini) yang mengakibatkan pelakunya 

merasa tinggi diri dan akhirnya mencari-cari posisi untuk menjadi amir yang paling tinggi. 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)  

Demikianlah pemahaman mereka yang rusak dan bandingkan dengan 

penjelasan Syaikhul Islam: “Dan tidak terdapat batasan syar’i dalam permasalahan ini 

(pemerintahan, pen)” Dan amir-amir tersebut merupakan perpanjangan tangan dan 

diijinkan oleh Al-Imam Al-Am. 

Demikian pula munculnya yayasan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia agar 

memiliki susunan pengurus yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris 

dan bendahara. (UU no. 16 tahun 2001 pasal 32 ayat 2) Dan status ketua yayasan akan 

dianggap sah ketika yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (UU no. 16 tahun 2001 pasal 24 ayat 1 ) 

Dengan disahkannya ketua yayasan oleh Menteri Kehakiman maka dia harus ditaati 

oleh anggota yayasan itu karena dia menduduki amir yang diangkat oleh pemerintah untuk 

yayasan itu sebagaimana keterangan para ulama.  

Al-Imam Al-Khaththabi  sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadzi berkata: 
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“Yang dimaksud dengan menaati imam adalah menaati orang-orang yang diangkat oleh 

imam untuk memimpin kalian, walaupun dia seorang budak Etiopia.” 

(Tuhfatul Ahwadzi: 7/366) 

 

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi  berkata: 

“Sabda beliau  (budak Etiopia) maksudnya walaupun Al-Imam Al-A’zham mengangkat 

budak tersebut sebagai amir baik untuk kepemimpinan khusus ataupun kepemimpinan 

umum, dan tidak disyaratkan harus merdeka (bukan budak).” 

(Faidhul Qadir: 1/655) 

Sehingga adanya amir (ketua) yayasan dan kepala sekolah- yang dianggap sah dan 

legal oleh Pemerintah RI- harus ditaati oleh anggotanya, bukan bid’ah ashriyyah 

(kontemporer) sebagaimana tuduhan ngawur mereka. 

Hanya saja wewenang ketua yayasan dan kepala sekolah adalah terbatas pada 

yayasan itu dan sekolah itu sebagaimana terbatasnya wewenang amir safar hanya pada safar 

saja. Jadi mereka tidak boleh menegakkan qisas, rajam, mengumumkan jihad dan 

menentukan puasa dan hari raya dan sebagainya yang merupakan wewenang pemimpin 

umum. 

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi  menjelaskan wewenang amir safar: 

 

“Tetapi amir safar tidak memiliki wewenang menegakkan hukuman hudud dan ta’zir.”   

(Faidhul Qadir: 1/429) 

Wallahu a’lam. 
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RUSAKNYA PEMAHAMAN MEREKA  

KARENA MENGANGGAP SEMUA ATURAN BUATAN MANUSIA 

SEBAGAI HUKUM THAGHUT 

Mereka mengharamkan yayasan dengan alasan tunduknya yayasan kepada hukum 

ciptaan manusia. Mereka membuat judul Bab: “TUNDUK KEPADA UNDANG-UNDANG 

CIPTAAN MANUSIA” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

 
Gambar 24. Screenshot Siluman Badut Abu Turob, tunduk pada UU manusia yang 

bertentangan dengan syari’at 

Mereka juga menyatakan: “Ketundukan kepada undang-undang ini bisa dikatakan 

berpaling dari kitab dan sunnah, terlebih lagi bahwa undang-undang tersebut 

diwajibkan oleh orang-orang kafir di sebagian besar negara-negara 

Islam tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi thoghuti dan perkara ini 

sangat berbahaya.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kami katakan: Ini adalah salah satu bentuk pemikiran takfiriyah yang bercokol pada 

diri mereka!! Kita tidak boleh menyamaratakan bahwa semua peraturan dan undang-undang 

yang dibuat oleh manusia disebut dengan hukum thaghut. Peraturan yang dibuat manusia 

itu bermacam-macam. Ada yang dibuat sebagai hukum yang menggantikan syariat Allah dan 

adapula yang dibuat untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. 

Pertama: undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai hukum untuk menggantikan 

Al-Kitab dan As-Sunnah. Inilah yang disebut dengan hukum thaghut atau hukum jahiliyyah . 
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Allah  berfirman: 

                       

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik 

dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50) 

Al-Hafizh Ibnu Katsir  berkata: 

                    



“Firman-Nya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah 

yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” Allah  mengingkari 

orang-orang yang keluar dari hukum Allah -yang muhkam, yang mengandung segala 

kebaikan, yang melarang segala keburukan- dan berpaling kepada selainnya yang berupa 

pendapat-pendapat atau hawa nafsu atau istilah-istilah yang dibuat oleh tokoh-tokoh tanpa 

sandaran dari syariat Allah. Sebagaimana hukum yang dijadikan rujukan oleh orang-orang di 

masa jahiliyyah berupa kesesatan dan kebodohan yang mereka buat berdasarkan pendapat 

dan hawa nafsu mereka. Seperti hukum yang dijadikan pedoman oleh Tartar yang dibuat 

oleh Jenghis Khan yang disebut dengan kitab Ilyasiq. Ilyasiq adalah kitab yang berisi 

kumpulan hukum yang diambil dari syariat yang bermacam-macam, dari syariat yahudi, 

syariat nashrani dan agama Islam. Di dalamnya berisi hukum-hukum yang dibuat 

berdasarkan pendapat dan hawa nafsunya sendiri, sehingga menjadi sebuah syariat yang 
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harus diikuti di kalangan keturunan mereka. Mereka mendahulukannya daripada Al -Kitab 

dan As-Sunnah. Barangsiapa yang berbuat demikian dari kalangan mereka maka dia adalah 

kafir dan wajib diperangi sampai kembali kepada Allah dan Rasul-Nya . Maka tidak boleh 

berhukum dengan selain hukum Allah sedikit ataupun banyak.” 

(Tafsir Ibni Katsir: 3/131) 

Contoh yang seperti ini adalah Pancasila. Barangsiapa yang menjadikannya sebagai 

sumber hukum yang menggantikan Al-Kitab dan As-Sunnah dan meyakininya lebih baik dari 

keduanya maka dia telah keluar dari Islam.29 Demikian pula undang-undang demokrasi, 

undang-undang HAM, konstitusi liberal dan komunisme. 

Bahkan untuk melegalisasi tuduhan bahwa yayasan dakwah Salafiyyah benar-benar 

tunduk terjerumus pada aturan-aturan yang bertentangan dengan syari’at Islam, mereka ini 

tak segan-segan meraih gelar PENDUSTA  dengan cara bersaksi palsu! Wal ‘iyadzu billah. 

http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_
Wahhab_Thowil_.html  

Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz  ditanya: 

                                                                 
29

 Tentunya pembicaraan ini hanya sebatas pemuthlaqan (pembicaraan umum) bahwa seseorang yang 
demikian keadaannya bisa keluar dari Islam. Adapun permasalahan ta‟yin (vonis perorangan) terhadap si 
fulan atau si allan yang berbuat demikian, maka ini harus melalui beberapa tahap. Di antaranya adalah 

hilangnya penghalang untuk memvonis kafirnya si fulan dan syarat -syarat vonis pengkafiran sudah 
dipenuhi pada diri si fulan.  
Al-Allamah As-Sa‟di berkata: 

“Dan penghukuman tidaklah sempurna sampai terkumpulnya semua syarat dan hilangnya semua 
penghalang.” 
(Nazham Qawa’idul Fiqhiyyah: 113) 

http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_Wahhab_Thowil_.html
http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_Wahhab_Thowil_.html
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Tanya: “Apa pendapat Anda tentang kaum muslimin yang berhukum dengan hukum buatan 

padahal ada Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang disucikan di tengah-tengah mereka?” 

Jawab: “Pendapatku tentang kelompok ini yang menyebut diri mereka sebagai kaum 

muslimin ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah dan berpendapat bahwa 

syariat Allah itu belum cukup dan tidak pantas sebagai hukum di masa kini, adalah firman 

Allah  tentang mereka di mana Allah  berfirman: “Maka demi Rabbmu, mereka (pada 

hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap 

perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka 

sesuatu keberatan pun terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima 

dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’: 65) Allah berfirman: “Barangsiapa yang tidak 

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 

yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44) Allah berfirman: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. 

Al-Maidah: 45) Allah juga berfirman: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa 

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 
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47) Sehingga orang-orang yang berhukum kepada syariat selain syariat Allah dan 

berpendapat tentang bolehnya hal itu atau menurutnya itu lebih utama daripada berhukum 

kepada syariat Allah, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka telah keluar dari daerah 

Islam. Mereka -dengan demikian- akan menjadi orang-orang kafir, orang-orang zalim dan 

orang-orang fasiq sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya dan juga firman-Nya: “Apakah 

hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 

(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50) Allahlah Pemberi taufiq.” 

(Majmu’ Fatawa Ibni Baaz: 1/271) 

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  berkata: 

                        

“Membuat undang-undang yang menyelisihi syari’ah menduduki tempatnya syari’ah adalah 

kekufuran. Karena dia menghilangkan syari’ah dan menempatkan thaghut sebagai gantinya. 

Ini termasuk firman-Nya : “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44) 

(Liqa’ul Babil Maftuh: pertemuan ke-33 halaman 9) 

Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه اهلل berkata: 

 

“Barangsiapa yang mengajak untuk berhukum kepada undang-undang buatan manusia 

maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ketaatan dan pensyariatan. Barangsiapa 

yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, dalam keadaan berpendapat 

bahwa peraturan tersebut lebih baik atau setara dengan syariat Allah atau dia berpendapat 

atas bolehnya berhukum dengan perkara tersebut maka dia kafir kepada Allah walaupun 

dia menyangka dirinya beriman.” 

(Al-Irsyad ila Shahihil I’tiqad: 78) 
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Sanksi ini berlaku bagi si pembuat undang-undang, pegiat dan penganjur undang-

undang itu serta hakim yang berhukum dengannya dengan keyakinan bahwa hukum 

tersebut lebih baik atau setara dengan syariat Allah. 

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita -sebagai rakyat- dalam 

bermu’amalah dengan pemerintah yang demikian keadaannya? 

Al-Allamah Ibnu Utsaimin  menjawab: 

 

“Yang penting adalah wajib bagi kita untuk menaati pemerintah kecuali dalam satu 

keadaan, maka kita tidak boleh menaati mereka jika memerintahkan kita untuk berbuat 

maksiat kepada Al-Khaliq. Kita tidak boleh menaati mereka. Seandainya mereka berkata: 

“Cukurlah jenggot kalian!” maka tidak ada mendengar dan ketaatan. Seandainya mereka 

menyatakan: “Turunkan bajumu atau celanamu di bawah mata kaki!” maka tidak ada 

mendengar dan ketaatan karena ini merupakan perbuatan maksiat.” 

(Syarh Riyadhish Shalihin: 1/718) 

Demikian pula jawaban Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz : 

“Kita menaati mereka dalam perkara ma’ruf bukan dalam perkara maksiat sampai Allah 

mendatangkan gantinya.” 

(Majmu’ Fatawa Ibni Baaz: 7/116) 

Jadi kita tetap menaati perintah-perintah mereka selama bukan perkara maksiat, wallahu 

a’lam. 

Kedua: Peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk 

kemaslahatan dan kebaikan masyarakat seperti: UU lalu lintas, UU kesehatan, UU 

kelistrikan, UU pertanian, UU praktik kedokteran dan lain-lainnya. Maka kita -sebagai rakyat- 

wajib menaati UU tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam perkara-

perkara  yang ma’ruf. 
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Rasulullah  bersabda: 

“Sesungguhnya ketaatan kepada pemerintah hanyalah dalam perkara yang ma’ruf.”  

(HR. Al-Bukhari: 6612, Muslim: 3424, An-Nasa’i: 4134 dan Abu Dawud: 2256 dari Ali bin Abi 

Thalib ) 

Termasuk makna ma’ruf dalam hadits di atas adalah perkara yang berkaitan dengan 

kemaslahatan kaum muslimin. 

Al-Imam Al-Khaththabi  berkata sebagaimana disebutkan dalam Aunul Ma’bud: 

“Hadits ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu tidaklah wajib kecuali 

dalam perkara ma’ruf seperti berangkat perang ketika diperantahkan oleh ulil amri dan 

melaksanakan perintah-perintah mereka yang berupa ketaatan (kepada Allah, pen) dan 

kemaslahatan bagi kaum muslimin.” 

(Aunul Ma’bud: 7/208) 

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  -ketika menjelaskan bermacam-macam ketaatan 

kepada penguasa- berkata: 

“Bagian keempat (dari macam-macam ketaatan kepada penguasa, pen) yaitu jika 

pemerintah memerintahkan perkara yang di dalamnya terdapat penjagaan keamanan dan 

kebaikan masyarakat. Maka perkara ini wajib ditaati walaupun tidak diperintahkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya, selama bukan maksiat seperti perintah-perintah –sekarang ini- yang 

terdapat di dalam nizham-nizham (baca: undang-undang) yang ditetapkan dalam keadaan 

tidak menyelisihi syariat. Maka menaati penguasa dalam perkara ini adalah wajib. 

Barangsiapa yang durhaka dan menyelisihinya maka dia berdosa.” 

(Liqa’ul Babil Maftuh: pertemuan ke-128 halaman 6) 
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Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz  berkata: 

“Sesungguhnya undang-undang jika sesuai dengan syari’ah maka tidak apa-apa (untuk 

ditaati, pen) seperti undang-undang lalu lintas dan undang-undang lainnya yang memberikan 

manfaat bagi manusia dan tidak menyelisihi syari’ah. Adapun undang-undang yang di 

dalamnya terdapat perkara yang menyelisihi syari’ah secara jelas maka tidak boleh (ditaati, 

pen) Dan orang yang menghalalkannya -yakni undang-undang yang menyelisihi syari’ah, 

menyelisihi ijma’ ulama- maka dia telah kafir.” 

(Majmu’ Fatawa Ibni Baaz: 7/116) 

Al-Allamah Ibnu Utsaimin  juga menjelaskan: 

          

                                 

                .     

 

“Dan undang-undang Negara jika tidak menyelisihi syariat maka wajib dijaga, karena Allah 

berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59) Maka segala upaya untuk merobohkan undang-

undang Negara adalah seperti upaya untuk merobohkan syariat Allah . Karena menaati 

Negara di dalam perkara yang bukan haram adalah wajib sebagai kewajiban dari Allah .” 

(Liqa’ul Babil Maftuh: pertemuan ke-52 halaman 29) 
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Dari penjelasan panjang di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh 

menganggap semua undang-undang yang dibuat oleh manusia sebagai hukum thaghut, 

tetapi harus dirinci lebih lanjut. Jika undang-undang tersebut disusun untuk kemaslahatan 

masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat maka undang-undang tersebut harus 

ditaati dan tidak termasuk hukum thaghut. Sehingga perkataan mereka “Ketundukan 

kepada undang-undang ini bisa dikatakan berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah” 

merupakan bukti lain pemahaman rusak mereka yang paling nyata.  

Pertanyaan berikutnya adalah: Bagaimana dengan urusan yayasan, berdakwah dengan 

wasilah yayasan dan UU tentang yayasan? Apakah termasuk hukum thaghut? 

Kami katakan: UU tentang yayasan tidaklah termasuk hukum thaghut tetapi termasuk 

peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. 

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin  pernah ditanya: 

 



 

Tanya: “Apakah hukum mengorganisasi program-program dakwah dalam markiz-markiz 

musim panas dan perjalanan-perjalanan darat?” 

Jawab: “Tidak apa-apa mengorganisasi jamaah-jamaah untuk berdakwah kepada Allah kapan 

pun dan di mana pun. Adalah Rasulullah  mengorganisasi sahabat beliau dalam masalah 
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jihad, shalat, haji dan dalam segala sesuatu. Beliau merapatkan dan menertibkan barisan 

mereka. Beliau berkata: “Engkau memegang panji perang.” “Yang ini membawa bendera 

perang.” “Ini di sebelah kanan.” “Yang ini di sebelah kiri.” “Yang ini di tengah -tengah 

pasukan.” Demikianlah perbuatan Rasulullah . Demikian pula para ulama, mereka juga 

berkata: “Pasukan harus diatur dalam jihad. Masing -masing orang menduduki tempatnya.” 

“Setiap kelompok harus memiliki kurir untuk menyampaikan kebutuhan manusia kepada 

pemimpin umum.” Maka pengorganisasian dalam dakwah merupakan perkara yang 

dibawa oleh syariat ini. Tetapi dia bersifat mutlak. Makna mutlak adalah bahwa 

pengorganisasian dakwah harus disesuaikan dengan kemaslahatan di setiap masa dan 

tempat. Bisa jadi pengorganisasian kita di Negara sini (Saudi) telah sesuai dan merupakan 

maslahat. Tetapi di Negara lain ini tidak sesuai dan bukan maslahat, karena memiliki undang-

undang yang khusus (seperti UU tentang yayasan, pen) Masing-masing harus menjaga 

maslahat di negerinya. Maka ini bukanlah perkara bid’ah atau diharamkan dalam syari’ah, 

karena As-Sunnah telah datang dengannya.” 

(Liqa’ul Babil Maftuh: pertemuan ke-51 halaman 19) 
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TERJEBAK DALAM PEMIKIRAN KHAWARIJ 

Kami katakan: Perkara yang perlu dicermati lagi adalah perkataan jahil mereka “terlebih lagi 

bahwa undang-undang tersebut diwajibkan oleh orang-orang kafir di sebagian besar 

negara-negara Islam tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi thoghuti dan 

perkara ini sangat berbahaya.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kami katakan: Ini adalah salah satu pemikiran khawarij yang bercokol dalam diri mereka. 

Walaupun system demokrasi itu merupakan system thaghut yang haram, tidak ada seorang 

ulama Ahlus Sunnah pun yang menyatakan bahwa pemerintah yang dilantik melalui system 

ini -semisal pemilu dan sebagainya- adalah tidak sah dan tidak perlu ditaati (terlebih 

menvonisnya sebagai kafir)!! 

Rasulullah  bersabda: 

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat 

kepada pemerintah kalian walaupun kalian diperintah oleh budak Ethiopia.” 

(HR. At-Tirmidzi: 2600 dan di-shahih-kan olehnya, Abu Dawud: 3991 dan Ibnu Majah: 42 dari 

Al-Irbadh bin Sariyah dan Al-Allamah Al-Albani menilainya shahih dalam Irwa’ul Ghalil: 8/150) 

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi  berkata: 

 

“Para ulama bersepakat bahwa tidak sah memilih budak sebagai pemimpin . Tetapi 

seandainya budak tersebut memenangkan keadaan maka wajib untuk ditaati karena takut 

terjadinya fitnah.” 

(At-Taisir bi Syarhil Jami’ish Shaghir: 1/308) 

Al-Allamah Muhammad Abdur Rahman Al-Mubarakfuri  berkata: 

 

“Adapun seseorang yang memerintah melalui kemenangan (dengan senjata atau system 

demokrasi seperti pemilu, pen) maka tidak boleh menyelisihinya dan hukum-hukumnya 

harus dilaksanakan walaupun dia adalah seorang budak atau muslim fasiq.” 
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(Tuhfatul Ahwadzi: 5/297) 

Jadi system demokrasi dan sejenisnya bukanlah alasan bagi kaum muslimin untuk 

memberontak dan tidak menaati pemerintah yang terpilih melalui system tersebut. 

Demikian pula undang-undangnya -selama mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dan 

bukan maksiat- maka kita wajib menaatinya walaupun ditetapkan melalui system demokrasi. 

Jika demikian, alangkah miripnya pemikiran mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul 

Husain cs) dengan pemikiran orang-orang Khawarij semisal Abu Bakar Ba’asyir, Amrozi cs 

yang mengharamkan segala produk yang dihasilkan melalui system demokrasi.  Wallahul 

musta’an. 
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TIDAK BISA MEMBEDAKAN  

ANTARA JAMA’AH HIZBIYYAH DAN YAYASAN DAKWAH  

Ini adalah perkara lain yang sangat fatal dari perkataan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob 

dan Abul Husain). Mereka membawakan nukilan Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy 

Syaikh حفظه اهلل terhadap perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ?. Di antara cuplikannya 

adalah “Makna tanzhim adalah adanya suatu keadaan yang seorang pemimpin dari suatu 

hizb (kelompok) tersebut ditaati dan orang-orang yang menjadi bawahannya bisa 

mendapatkan hal-hal sebagaimana didapatkan dari ketaatan kepada penguasa. Tidak 

diragukan lagi bahwa hal seperti ini tidak boleh.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kemudian perkataan tersebut mereka tujukan untuk mengharamkan yayasan dakwah 

tanpa kecuali. 

Kami katakan: Ini adalah pemahaman rusak mereka yang nyata karena 

mereka tidak mengerti maksud Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz dalam membawa nukilan 

tersebut. Beliau tidaklah mengharamkan yayasan dakwah yang dibangun di atas ta’awun 

tetapi beliau mengharamkan jamaah-jamaah dakwah yang dibangun di atas baiat dan 

ketaatan hizbiyyah seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh dan 

sebagainya. 

Oleh karena itu selanjutnya beliau berkata: 

 

“Sehingga, kesimpulan perkataan dalam masalah ini adalah membentuk jamaah khusus. 

Maka diperbolehkan membentuk jamaah dengan arti berkumpul di atas kebaikan dan 

petunjuk: 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang dan seterusnya, yang saling menasehati, saling 

bersaudara, membaca dan menasehati, berangkat kepada Fulan dan mendakwahinya dan 

sebagainya. Tetapi di antara kita adalah tathawu’ (tolong-menolong yang bersikap sukarela, 

pen) bukan ketaatan (baiat dan ketaatan hizbiyyah, pen) Di antara kita ada nizham 
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(peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti UU yayasan, pen) bukan tanzhim 

(pengaturan di bawah baiat hizbiyyah, pen) Ini adalah pokok-pokok dakwah yang sukses. 

Adapun selainnya maka dia merupakan dakwah yang menyerupai dakwah orang-orang yang 

keluar dari nama Islam.” 

(Syarh Masa’il Jahiliyyah: 145) 

Kata-kata kunci dari beliau adalah tathawu’ yang berarti kerjasama sukarela dan 

nizham yang berarti bekerja sama di bawah peraturan pemerintah (dalam hal ini adalah UU 

tentang yayasan) Ini menunjukkan bolehnya mendirikan yayasan dakwah. Sedangkan kata 

ketaatan berarti ketaatan kepada pemimpin jamaah layaknya ketaatan kepada pemerintah 

dan kata tanzhim berarti pengaturan di bawah baiat hizbiyyah. Maka ini tidak boleh seperti 

Jamaah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyyah dan sebagainya.  

Ini ditunjukkan oleh perkataan Asy-Syaikh Shalih Alusy Syaikh  حفظه اهلل pada awal 

pembahasan: 

 

“Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui adanya jamaah dengan arti 

berkumpul dan bekerja sama; berkumpul untuk dakwah, untuk memerintahkan (perkara 

ma’ruf) dan melarang (perkara munkar), untuk petunjuk dan kebaikan, dengan 

perkumpulan yang disyariatkan. Di dalamnya terdapat tathawu’30 (tolong-menolong yang 

                                                                 
30

 Berdasarkan hadits Abu Burdah dari Abu Musa  bahwa Rasulullah   berpesan kepada Mu‟adz  

dan Abu Musa  ketika hendak diutus ke Yaman:  

. ٌَِسَشا َوَلا ُتَعِسَشا َوَتِّشَشا َوَلا ُتَنِّفَشا َوَتَطاَوَعا َوَلا َتْخَتِلَّفا

“Buatlah mudah, jangan kalian buat sulit, jangan kalian buat mereka lari, bekerjasamalah dan jangan 

berselisih!” 
(HR. Al-Bukhari: 2811, Muslim: 3731) 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: 

 . أي توافقا يف احلكن وال ختتلّفا ألى رلك ٌؤدي إىل اختالف اتثاعكوا فٍّفضى إىل العذاوج ثن احملاستح)وتطاوعا(قولو 
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bersikap sukarela, pen) bukan ketaatan (baiat dan ketaatan hizbiyyah, pen) Di dalamnya 

terdapat persatuan. Di dalamnya tidak terdapat perintah dan larangan (dari baiat amir 

hizbiyyah, pen) Di dalamnya terdapat nizham (peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah 

seperti UU yayasan, pen) bukan tanzhim (pengaturan di bawah baiat hizbiyyah, pen) Ini 

adalah pokok-pokok dakwah setiap orang yang berkumpul dan berhimpun dari kalangan 

Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa dahulu dan sekarang.” 

(Syarh Masa’il Jahiliyyah: 144) 

Maka orang-orang yang berakal akan dapat membedakan apakah organisasi itu 

termasuk organisasi ta’awun dalam da’wah seperti yayasan dakwah ataukah jamaah 

hizbiyyah seperti IM, HT dan sebagainya. Adapun mereka maka kenapa mereka tidak bisa 

membedakan keduanya. Wallahul musta’an. 

Kami katakan: Dan perkara yang sejenis dengan kejahatan mereka terhadap perkataan Asy-

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy-Syaikh di atas adalah kejahatan mereka terhadap fatwa Al-

Allamah Shalih Fauzan حفظه اهلل. Mereka memelintir perkataan beliau untuk 

mengharamkan yayasan dakwah padahal yang beliau maksudkan adalah larangan 

mendirikan jamaah hizbiyyah yang memiliki manhaj yang menyelisihi As-Salaf.  

Berikut ini nukilan jahat mereka: “Perpecahan dan pembagian Islam menjadi banyak 

kelompok dan banyak jam’iyyah merupakan perkara yang dilarang di dalam Islam. Agama 

kita memerintahkan kita untuk tidak saling berselisih atau saling membenturkan pendapat-

pendapat yang pada akhirnya hilanglah kekuatan dakwah.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

                                                                                                                                                                                                                 
“Sabda beliau (bekerjasamalah) maksudnya adalah hendaknya kalian bersesuaian dalam menghukumi 
dan janganlah berselisih, karena akan membawa kepada perselisihan dalam mengikuti kalian berdua dan 
akhirnya membawa kepada permusuhan dan peperangan.”  

(Fathul Bari: 13/162) 
Maksudnya adalah bahwa Mu‟adz  dan Abu Musa  yang ditugaskan menjadi amir di Yaman 

hendaknya bekerja sama di bawah ketaatan kepada Rasulullah  sebagai pemimpin induk mereka.  
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Gambar 25. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, mendompleng fatwa Sy.Fauzan  

Kami katakan: Mari kita kutipkan lagi perkataan beliau dan kita cari perkataan beliau di 

tempat lainnya. 

Al-Allamah Shalih Fauzan حفظه اهلل berkata: 

 

“Perpecahan dan pembagian menjadi beberapa jamaah dan jum’iyyah adalah termasuk 

perkara yang dilarang oleh agama kita ini. Yang dituntut dari kita oleh agama kita adalah 

janganlah kita saling berselisih dan saling membenturkan pemikiran kita. Sehingga dapat 

menjadikan upaya dakwah sia-sia.” 

(Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan: pertemuan ke-45 halaman 22) 
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Senada dengan penjelasan di atas adalah perkataan beliau (Al-Allamah Shalih Fauzan 

 :(حفظه اهلل

   

                        

          



 

“Islam memerintahkan kita untuk menjadi satu jamaah dan melarang kita dari berbilang -

bilangnya jamaah. Allah berfirman: “Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai.” (QS. Ali Imran: 103) Allah juga 

berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka 

menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka.” (Qs. Al-

An’am: 159) Manhaj dakwah haruslah satu manhaj di atas Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya 

. Jika sumber rujukan bersatu, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul -Nya, maka tidak akan ada 

lagi pertentangan dan perselisihan. Pertentangan dan perselisihan hanyalah terjadi ketika 

terjadi perbedaan sumber rujukan jamaah-jamaah tersebut. Yaitu masing-masing jamaah 

menjadikan pemikiran fulan dan garis petunjuk fulan sebagai sumber rujukannya tanpa 

kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah di atas manhaj Salaful Ummah.”  

(Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan: pertemuan ke-26 halaman 9) 

Maksud Beliau -dengan kata jamaah pada kedua perkataan beliau di atas- adalah 

jamaah-jamaah hizbiyyah yang tidak bersumber pada manhaj Salaf tetapi hanya bersumber 

kepada pemikiran pendirinya, seperti: Ikhwanul Muslimin yang bersumber pada pemikiran 

Hasan Al-Banna, Hizbut Tahrir yang bersumber pada pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani dan 

Jamaah Tabligh yang bersumber pada pemikiran Muhammad Ilyas.  
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Kemudian beliau (Al-Allamah Shalih Fauzan حفظه اهلل) juga ditanya tentang organisasi 

dakwah (seperti yayasan dan sebagainya): 

 

                 :   

                       

                                  

                 



 

Tanya: “Bagaimana pendapat agama tentang munculnya hizib-hizib yang memiliki tujuan 

Islami? Dan bagaimana sikap seorang muslim dalam memilihnya? 

Jawab: “Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119) Allah juga 

berfirman: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2) 

Allah juga berfirman: “Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya  Rabbmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
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lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125) Maka yang 

dituntut dari seorang muslim adalah dirinya harus istiqamah kemudian dia berdakwah 

kepada Allah sesuai kemampuannya baik sendirian maupun bersama saudaranya yaitu kaum 

muslimin. Dan tidak diragukan lagi bahwa berkumpul di atas kebaikan dan takwa serta 

menetapi jamaah kaum muslimin adalah perkara yang dituntut dari seorang muslim. Maka 

yang wajib bagimu adalah engkau bergabung bersama jamaah muslim yang beristiqamah di 

atas perintah Allah, yaitu jamaah yang tidak memiliki tujuan duniawi dan cita-cita yang 

hina, yang berjalan di atas manhaj nabawi dan di atas petunjuk Al-Kitab dan As-Sunnah. 

Adapun jamaah-jamaah yang terkontaminasi dan jamaah-jamaah yang melakukan bid’ah 

dan menyelisihi petunjuk Ar-Rasul  dalam perkataan dan perbuatan maka jauhilah dan 

tetaplah bersama jamaah yang mengajak kepada perbaikan aqidah dan merealisasikan 

tauhidullah dan melarang kesyirikan…dst.” 

(Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan: pertemuan ke-45 halaman 21) 

Maka yang beliau maksud dengan jamaah dalam keterangan terakhir adalah organisasi 

ta’awun (semisal yayasan dan sebagainya). Maka kalau kita dihadapkan dengan Yayasan A, 

Yayasan B, Yayasan C dan Yayasan D. Maka kita harus menilai mereka dahulu. Jika ternyata 

Yayasan A mempunyai manhaj Ikhwanul Muslimin, sedangkan Yayasan B bermanhaj Salaf, 

Yayasan C memiliki manhaj Hizbut Tahrir dan Yayasan D bermanhaj Quburiyyun. Maka kita 

harus bergabung dengan Yayasan B yang bermanhaj Salaf dan tidak boleh bergabung 

dengan yayasan lainnya karena mereka bermanhaj hizbiy, wallahu a’lam. 

Kami katakan: Jika mereka tetap memaksa untuk mengharamkan segala bentuk yayasan 

dengan mengatakan: “Dengan demikian tidaklah ada gunanya mendirikan jam'iyyah-

jam'iyyah ini, baik apa yang mereka namakan dengan jam'iyyah, mu'assasah (yayasan), 

nadwah, rabithoh atau yang semisalnya, karena pada hakekatnya adalah satu, yaitu 

hizbiyyah yang terselubung dengan kebodohan dan penyamaran.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 
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Gambar 26. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, mendompleng fatwa Sy. Muqbil  

Berikut ini perkataan Al-Allamah Muqbil Al-Wadi’i  sendiri untuk membantah 

pemahaman mereka yang rusak. Beliau berkata: 

“Kemudian kami mendengar mereka -setelah itu- berkata: “Kalian mencela yayasan-

yayasan?” Siapakah yang berkata kepadamu bahwa kami mencela yayasan (secara umum, 

pen)? Iya, kami memang mencela sebagian yayasan yang di dalamnya terdapat hizbiyyah, 

loyalitas yang sempit, pencurian dan penggelapan harta. Yayasan-yayasan yang 

keadaannya demikian inilah yang kami cela dan kami perintahkan untuk dijauhi.” 

(Tuhfatul Mujib ala As’ilatil Hadhir wal Gharib: 148) 

Kami katakan: Perhatikanlah penjelasan dari ketiga ulama di atas! Mereka membedakan 

antara organisasi ta’awun seperti yayasan dakwah dengan jamaah hizbiyyah semisal IM, HT 

dan sebagainya. Maka sebagai seorang Salafy, kita dituntut untuk menilai apakah suatu 

perkumpulan itu termasuk ta’awun yang  syar’i ataukah perkumpulan hizbiy, bukan 

menyamaratakannya. 
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Sehingga tampaklah betapa rusaknya pemahaman Al-Hajuri ketika dia 

berkata dengan perkataan buruk: “Jam'iyyah-jam'iyyah ini ibarat kandang hizbiyyah yang 

merupakan tempat berteduh dan berlindung bagi mereka.”  

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kalau Al-Hajuri, Abu Turob dkk. memaksudkannya dengan Jam’iyyah Ihya’ut Turats, Al-

Sofwa, Al-Irsyad maka dia telah berbuat adil dan inshaf. Ini karena Jum’iyyah tersebut 

berta’awun dengan jama’ah-jama’ah hizbiyyah semisal Ikhwanul Muslimin, Sururiyyah dan 

sebagainya. Tetapi kalau dia menyamaratakan bahwa semua yang bernama jam’iyyah 

pastilah hizbiyyah, maka berarti dia menentang gurunya sendiri yaitu Asy-Syaikh Muqbil 

.31 

                                                                 
31

 Dan untuk sekedar peringatan bagi kita agar tidak bersikap ghuluw dan melampaui batas dalam 
mengagungkan Asy-Syaikh Muqbil , ketika Syaikh Ridhwan bin Yasin menulis taqdim (pengantar) bagi 
kitab Ithaful Ummah bi Syarh Bara‟atidz Dzimmah, karya Asy -Syaikh Muqbil , beliau menuliskan: 

“Ringkasnya: sesungguhnya Asy-Syaikh Muqbil -semoga Allah merahmati beliau- adalah termasuk imam 
Ahlul Hadits di masa kini.” 
Kemudian Al-Allamah Al-Walid Shalih Fauzan حفظه اهلل mengkoreksi tulisan di atas menjadi:  

 
“Ringkasnya: sesungguhnya Asy-Syaikh Muqbil –semoga Allah merahmati beliau- adalah termasuk imam 
orang-orang yang mengamalkan hadits di masa ini.” 
(Ithaful Ummah bi Syarh Bara’atidz Dzimmah: 9) 

 
Ini adalah peringatan bagi kita semuanya  agar tidak bersikap melampaui batas dalam 

mengagungkan seseorang ulama meskipun dia adalah guru kita sendiri. Tetapi apa yang kita dapati dari 

sikap murid-murid Al-Hajuri? Mereka memberi gelar sanjungan kepada Al-Hajuri sebagai Al-Allamah, 
Muhaddits Ad-Diyar Al-Yamaniyah, sanjungan dusta sebagai Imamuts Tsaqalain (Imamnya Jin dan 
manusia) dan lainnya yang tidak pantas. Karena itulah pernah ditanyakan persoalan ini kepada Syaikh 

Shalih As Suhaimi حفظه اهلل. 

 

Pertanyaan : “Apa hukum memberi gelar kepada seorang „ulama dengan laqab “Imamuts Tsaqalain”?” 
Jawab : Wajib atas kaum muslimin untuk menjauh dari sikap ekstrim, dari sikap ghuluw, dan dari sikap 

berlebihan dalam memberi sifat-sifat.  Rasulullah  telah bersabda, “berkatalah kalian dengan 
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Untuk menjawab perkataan Al-Hajuri, kami membawakan perkataan Asy-Syaikh Shalih 

bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه اهلل. Beliau ditanya: 

 

Penanya: “Sebagian penuntut ilmu mencela sebagian jamaah hanya karena melihat 

kesalahan-kesalahan pengikutnya bukan melihat kepada manhajnya, apakah ini termasuk 

sikap inshaf (obyektif)?”  

Jawab: “Sesungguhnya ini adalah termasuk jenis perbuatan orang-orang jahiliyyah jika dia 

mencela suatu jamaah atau suatu kelompok manapun dengan sebab perbuatan sebagian 

pengikutnya tanpa melihat kepada manhaj dan perkara yang menjadi asas dari jamaah 

tersebut. Ini adalah termasuk dari jenis perbuatan orang-orang jahiliyyah. Dan tidak 

diragukan lagi bahwa ini adalah tercela. Maka yang wajib adalah melihat kepada pokok yaitu 
                                                                                                                                                                                                                 
sebagian ucapan kalian saja.” Tatkala ada yang mengatakan : “Engkau adalah tuan kami, anak tuan 
kami.” „alaihish shalatu was salam 

Dan beliau  juga bersabda : “Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nashara 

telah berleb ihan memuji (‟Isa) bin Maryam. Hanyalah aku ini seorang hamba, ucapkanlah oleh kalian, 
„Hamba Allah dan Rasul-Nya.‟ “ 

Sebagian ungkapan yang padanya berlebihan, dan pujian yang kelewatan maka tidak boleh. Nabi  

telah berkata kepada seseorang yang memuji saudaranya, beliau berkata : “Sungguh engkau telah 
memenggal lehernya!” 

Maka kita harus menjauh dari pujian dusta, dari sikap ghuluw, berlebihan, dan 
ekstrim terhadap seseorang.  
(sumber : http://sahab.net/forums/showthread.php?t=367920 ) 

 
Ini adalah perbuatan yang melampaui batas yang bisa menjadikan mereka terjerumus kepada taqlid 

buta dan tersesat dari shirathul mustaqim. Wal „iyadzu billah. Allah  berfirman:  

            

“Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.” (QS. Ghafir: 
28) 

http://sahab.net/forums/showthread.php?t=367920
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manhaj. Jika memang manhajnya benar maka orang yang mengikuti manhaj tersebut dan 

berbuat menyelisihi syariat dalam jamaah tersebut maka dia adalah orang keliru. Walaupun 

kesalahan tersebut dilakukan oleh pengikut atau yang diikuti.” 

(Syarh Masa’il Al-Jahiliyyah: 146) 

Kami katakan: Dari keterangan para ulama di atas, mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul 

Husain) telah terjatuh pada 2 perkara: 

 Ketidakmampuan memahami perkataan para ulama. Dan ini adalah sifat kaum munafiqin. 

Allah  berfirman: 

              

“Bahkan mereka (kaum munafiqun) tidaklah mengerti melainkan sedikit sekali.” (QS. Al -

Fath: 15) 

 Men-tahrif dan memelintir perkataan ulama berdasarkan pemahaman mereka yang 

rusak. Ini adalah sifat Ahlul Kitab. Allah  berfirman: 

                      

“Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) 

melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya.” (QS. Al -

Maidah: 13) 

Dengan adanya kedua sifat tersebut apakah seseorang layak menjadi pembawa 

dakwah salafiyyah dan diambil ilmu mereka?! 
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TERTIPU DENGAN NAMA & MELUPAKAN HAKEKAT 

Di antara pemahaman rusak mereka adalah memasukkan perkara yang bersifat 

duniawi ke dalam ranah ta’abbudiyah hanya karena semata-mata penyandaran perkara 

tersebut atas nama agama atau dakwah. Mereka menjelaskan alasan bid’ahnya yayasan 

dengan perkataan mereka: “Hal ini dikarenakan mereka membangun jam’iyyah tersebut 

dan amal usahanya atas nama agama atau dakwah beserta kemashlahatannya. Sedangkan 

dakwah itu termasuk ibadah yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Jadi mereka membid’ahkan adanya yayasan dakwah hanya karena penisbatan nama 

yayasan kepada nama “dakwah.” 

Kami katakan: Ini adalah pemahaman rusak yang nyata pada diri mereka. Dengan kaidah 

sesat ini mereka akan membid’ahkan adanya mobil dengan alasan penamaan mobil 

dakwah32 sedangkan dakwah itu termasuk ibadah yang paling tinggi. Mereka juga akan 

membid’ahkan adanya perkampungan dengan alasan penamaan perkampungan dakwah 

sedangkan dakwah itu termasuk ibadah yang paling tinggi.  

Demikianlah keadaan mereka, menilai suatu perkara hanya dari namanya bukan dari 

hakekat perkara itu. Ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah dalam menilai suatu perkara. 

Al-Allamah Sulaiman bin Sahman sebagaimana disebutkan dalam At-Taudhihat- 

berkata: 

“Telah diketahui oleh setiap orang yang berakal bahwa hakikat perkara itu tidak akan 

berubah dengan perubahan namanya. Maka kerusakan ini tidak akan hilang dengan 

                                                                 
32

 (ed) Jangan lupa bahwa Al-Allamah mereka sekarang ini, beking dakwah Hajuriyyun (Salim Al -Hilali 

hadahullah) ketika melakukan kejahatan penggelapan dana Al-Albani Center memiliki jabatan sebagai 

DIREKTUR Markiz Dakwah. Ya, dia “melarikan diri” dalam keadaan menggondol jabatan “bid‟ah” sebagai 

DIREKTUR. Adakah jabatan Direktur di masa Salafush Shalih? Sejak kapan Salim “menyadari” bahwa 

Yayasan Dakwah adalah bid‟ah dan hizbiyyah? Sejak terbongkar kedoknya sebagai Pencuri dan 

Penggelap Dana Hizbiyyah Turatsiyyah Irsyadiyyah di Markaz Al-Albani. Akan datang bukti dan 

keterangannya. Insya Allah.   



Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 138 

 

perubahan namanya. Seperti memberi nama “beribadah kepada selain Allah” dengan 

tawassul dan minta syafaat atau tabarruk atau memuliakan orang shalih. Karena yang 

dianggap adalah hakekat perkara itu bukan nama dan istilah . Dan hukum itu berputar 

bersama hakekat, ada atau tidaknya, bukan bersama namanya.” 

(At-Taudhihat Al-Kasyifat ala Kasyfisy Syubuhat: 54) 

Oleh karena itu tidak ada seorang ulama pun yang memasukkan yayasan, mobil dan 

perkampungan ke dalam wilayah ta’abbudiyyah hanya karena diberi embel-embel dakwah 

seperti yayasan dakwah, mobil dakwah dan perkampungan dakwah. 

Kami katakan: Jika sejaman, apakah mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain cs) akan 

menjadi orang-orang yang pertama kali memprotes Amirul Mukminin Umar dan para 

Sahabat  ketika mereka menyusun diwan dengan alasan nama “diwan” dalam 

bahasa Persia berarti syetan?! 

Al-Qadhi Abu Ya’la Al-Hanbali  berkata: 

 

“Diwan dalam bahasa Persia adalah nama syetan. Catatan penduduk dinamai dengan nama 

syetan tersebut karena cerdasnya mereka terhadap seluk-beluk pencatatan baik yang 

mudah maupun yang rumit. Dan diwan mampu mengumpulkan yang tercerai-berai dan 

hilang. Kemudian majelis mereka dinamai dengan nama syetan tersebut, sehingga disebut 

diwan.” 

(Al-Ahkamus Sulthaniyah, karya Al-Qadhi Abu Ya’la: 201) 

Para Sahabat ternyata setuju dengan nama diwan dan tidak mengubahnya dengan 

nama lainnya. Ini karena yang dianggap adalah hakekat perkara itu bukan nama dan istilah . 

Dan seandainya mereka hidup ketika itu maka apakah mereka akan menjadi sekelompok 

orang yang pertama kali menyatakan sesatnya diwan?! 

Cara berfikir mereka ini adalah menyerupai cara berfikir orang-orang Khawarij. Ketika 

menjelaskan mengapa mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib , mereka berkata: 

“Ali menghapus dirinya dari (gelar) Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin 

berarti dia adalah Amirul Kafirin.”  
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Maka Ibnu Abbas  menjawab: 









 

“Adapun penghapusan dirinya dari tulisan Amirul Mukminin, maka aku akan memberikan 

kepada kalian dalil yang kalian setujui, yaitu bahwa Rasulullah  pada peristiwa Hudaibiyyah 

menjalin perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Beliau berkata kepada Ali: “Tulislah wahai 

Ali! Ini perjanjian damai antara Muhammad utusan Al lah.” Mereka (kaum musyrikin) 

menyela: “Kalau kami mengakui engkau sebagai utusan Allah, kami tidak akan 

memerangimu.” Rasulullah  berkata: “Hapuslah wahai Ali! Sesungguhnya engkau 

mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah. Hapuslah wahai Ali! Dan tulislah: Ini adalah 

perjanjian damai antara Muhammad bin Abdullah!” Ibnu Abbas berkata: “Demi Allah! 

Sungguh Rasulullah  lebih baik daripada Ali. Beliau menghapus dirinya dari (tulisan) 

tersebut. Dan dihapusnya tulisan tersebut (utusan Allah) tidak menghapus beliau dari 

kenabian.” 

(HR. An-Nasa’i dalam Al-Kubra: 5/166-167, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: 2656 (2/164) dan di-

shahih-kan olehnya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani juga menilainya shahih dalam 

Irwa’ul Ghalil: 8/155-156) 

Coba pembaca bandingkan antara alasan Khawarij mengkafirkan Ali  dan alasan 

Hajuriyyun memasukkan yayasan ke dalam ranah ta’abbudiyyah. Mereka menjelaskan: 

“Karena jam’iyyah itu didirikan atas nama agama dan dakwah , sedangkan dakwah adalah 

ibadah yang paling tinggi kedudukannya.” Sehingga mereka membid’ahkannya. Wallahul 

musta’an. 



Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 140 

 

TUDUHAN NGAWUR MEREKA  

TENTANG ADANYA PENIPUAN DAN PERTEMUAN RAHASIA 

Di antara pemahaman mereka yang rusak lainnya adalah celaan mereka terhadap 

yayasan dengan tanpa ilmu dengan perkataan mereka pada judul Bab: “TIPU MUSLIHAT 

DALAM MENGAMBIL HARTA MANUSIA DENGAN CARA YANG TIDAK BENAR” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Seolah-olah semua yayasan itu isinya hanyalah penipuan dan mengambil harta orang 

lain dengan cara batil. 

 

Gambar 27. Screenshot Siluman Badut Abu Turob, vonis yayasan melakukan tipu muslihat 

Kami katakan: Ini menunjukkan bahwa mereka tidaklah mengikuti manhaj As-Salaf dalam 

melakukan tuduhan, tetapi lebih dekat kepada metode syaithan. 

Seseorang tidaklah diterima tuduhannya kecuali harus membawakan bukti atas 

tuduhannya. Dari Ibnu Abbas  bahwa Rasulullah  bersabda: 

“Seandainya manusia diberikan dan dikabulkan atas tuduhan -tuduhan mereka pastilah 

banyak orang akan menuduh atas darah-darah dan harta-harta manusia. Tetapi wajib bagi 

penuduh untuk membawakan bukti dan wajib bersumpah bagi orang yang mengingkari.” 

(HR. Al-Baihaqi: 21733 (10/252) dan di-shahih-kan oleh Ibnul Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir: 

9/459, lihat: Irwaul Ghalil no. 2641) 
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Al-Imam An-Nawawi  berkata: 

“Hadits ini adalah kaidah besar dari beberapa kaidah hukum syari’ah. Di dalam hadits ini 

terdapat pelajaran bahwa tuduhan dan pengakuan manusia tidaklah diterima hanya 

sekedar tuduhan dan pengakuan. Tetapi ini memerlukan bukti atau pembenaran 

(persetujuan) dari orang yang tertuduh.” 

(Syarh Shahih Muslim: 12/3) 

Di dalam tulisan tersebut mereka tidak bisa membuktikan adanya penipuan tersebut di 

yayasan mana dan siapa penipunya, tetapi hanya sekedar tuduhan, celaan bualan dan 

omong kosong saja demi melampiaskan kebencian mereka terhadap yayasan dakwah 

Ahlussunnah.  

Justru tujuan dibuatnya aturan tentang yayasan yaitu UU no. 16 tahun 2001 adalah 

untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan 

maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada 

masyarakat. 

(UU no.16 tahun 2001, Pembukaan) 

Ini menunjukkan bahwa Hajuriyyun telah melemparkan tuduhan 

yang keji dan fitnah jahat kepada Pemerintah Indonesia!!! Seolah-olah 

pemerintah -menurut akal rusak mereka- melegalkan adanya 

penipuan dan pemalakan secara terorganisasi.  

Jika kita menemukan adanya yayasan33 yang melakukan penipuan dan penggelapan 

keuangan maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai kesimpulan umum bahwa setiap 

yayasan itu berisi penipuan. Ini karena terdapat kaidah: 

                                                                 
33

 Kami benar-benar tidak yakin bahwa Hajuriyyun akan konsisten dengan prinsip yang digembar -

gemborkannya ini karena kita akan mengungkapkan bukti dan dokumen terkait p enipuan dan 

penggarongan harta yang terjadi di sebuah MARKIZ DAKWAH dan bukan di sebuah YAYASAN 

DAKWAH!!! Siapkan dulu mental mereka untuk memvonis HIZBIYYAH SESAT terhadap MARKIZ 

DAKWAH! Allahul musta‟an.    
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“Hukum diterapkan berdasarkan keadaan mayoritas.” 

(Al-Qawaid wal Ushul: 1/11) 

Keadaan mayoritas pada yayasan di Indonesia adalah kegiatan kerjasama untuk 

mewujudkan tujuan didirikannya yayasan tersebut. Sedangkan penipuan dan pemalakan 

tidaklah melampaui keadaan ghalib dari yayasan-yayasan tersebut sehingga harus -dengan 

susah payah- dibuat opini dan kesimpulan bahwa setiap yayasan berisi kegiatan penipuan. 

Inilah manhaj yang adil dalam menilai yayasan. 

Al-Allamah Muqbil Al-Wadi’i  berkata: 

“Amma ba’du, maka ini adalah penyempurnaan dan ralat (dari perkataan sebelumnya, pen) 

Adapun ralat, maka aku telah menyebutkan bahwa jam’iyyah -jam’iyyah (yayasan, pen) 

didirikan untuk tujuan saling memakan (harta manusia, pen) atau yang semakna dengan ini. 

Maka sesungguhnya aku menta’yin (memvonis, pen) beberapa yayasan di Yaman (semisal 

Jam’iyyah Al-Hikmah, pen) Dan aku tidak menyamaratakan (bahwa semua yayasan 

demikian, pen) Di sana juga terdapat beberapa jam’iyyah yang telah sampai kepadaku 

berita yang menggembirakan tentangnya.” 

Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh yayasan yang beliau cela, diantaranya 

adalah Jam’iyyah Al-Hikmah. Dan telah dinukilkan dari beliau seperti itu perkataan beliau 

bahwa yayasan-yayasan di Yaman tidak seperti yayasan-yayasan yang ada di bumi Al-

Haramain dan Nejed.”  

(Tarjamatusy Syaikh Muqbil Al-Wadi’i: 42) 

 

Gambar 28. Screenshot vonis resmi bahwa yayasan melakukan Pertemuan Rahasia 

(Sirriyyah) 
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Kami katakan: Demikian pula seperti tuduhan adanya penipuan dalam yayasan. Mereka juga 

terjatuh kepada tuduhan yang membabi buta yaitu setiap yayasan pastilah mengadakan 

pertemuan rahasia. Mereka berkata: “Pertemuan ini adalah ibarat suatu majelis dan 

perkumpulan yang diadakan khusus bagi anggota organisasi yang mana mereka biasa 

melakukannya secara berkala pada setiap pekan, bulan atau tahun untuk mengatur amal 

usaha mereka di balik kedok ilmu dan dakwah serta amar ma’ruf nahi mungkar.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Kami katakan: Pertemuan rahasia itu adalah ciri khas jama’ah hizbiyyah bukan ciri umum 

yayasan dakwah. Tuduhan yang membabi buta ini adalah akibat pemahaman rusak mereka 

karena tidak mampu membedakan antara yayasan dakwah dan jama’ah hizbiyyah.  

Ciri khas jama’ah hizbiyyah adalah mengadakan pertemuan rahasia untuk 

menyebarkan kebid’ahan mereka dan merongrong Pemerintah. Amirul Mukminin Umar bin 

Abdul Aziz  (wafat 101 H) berkata: 

“Jika engkau melihat suatu kaum yang mengadakan pembicaraan rahasia dalam agama 

mereka dengan sesuatu yang tidak diketahui khalayak luas maka ketahuilah bahwa mereka 

sedang mendirikan kesesatan.” 

(Riwayat Al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah: 251 (1/135) dan Ibnul 

Jauzi dalam Talbis Iblis: 81) 

Al-Imam Al-Lalika’i  membawakan atsar di atas dalam kumpulan atsar-atsar tentang 

Ahlul bid’ah. Begitu pula Al-Hafizh Ibnul Jauzi , beliau membawakan atsar di atas dalam Bab 

Tipuan Iblis atas Ummat Kita dalam Aqidah dan Agama. 

Yang demikian itu adalah karena Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz  sangat dekat 

dengan para ulama ibarat mereka adalah murid-murid beliau sendiri. Sehingga ada kegiatan 

apa pun pastilah atas sepengetahuan beliau. 

Al-Imam Amr bin Maimun  berkata: 

“Adalah para ulama bersama Umar bin Abdul Aziz merupakan para murid.” 

(Siyar A’lamin Nubala’: 5/120) 
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Al-Imam Maimun bin Mihran  berkata: 

“Kami (para ulama) mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Kami menyangka beliau 

membutuhkan (nasehat) kami. Maka tidaklah kami bersama beliau kecuali seperti murid -

murid (bagi beliau, pen)” 

(Siyar A’lamin Nubala’: 5/120) 

Sehingga ketika ada suatu kaum yang membicarakan agama tanpa pemberitahuan 

beliau, maka berarti kaum tersebut memiliki niat jahat kepada beliau baik dengan 

menyebarkan kebid’ahan ataupun merongrong kekusaan beliau. 

Sejenis gerakan rahasia ahlul bid’ah yang terjadi di masa beliau adalah gerakan 

Qaramithah Bathiniyah yang dipimpin oleh Hamdan bin Al-Asy’ats yang terjadi jauh setelah 

masa beliau. Secara lahir gerakan ini mengatasnamakan cinta Ahlul Bait tetapi batinnya 

adalah gerakan ilhad, ibahiyyah (permisivisme), dan memberontak. Gerakan ini disifati 

dengan Askariyah (gerakan militer) Sirriyah (rahasia) Ini terjadi sekitar 260-320 H, yang 

mana mereka membikin kekacauan di mana-mana. 

(Al-Masu’ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madzahib: 87/1) 

Contoh lainnya adalah gerakan Yahudi yang disebut Freemasonry pada masa sekarang 

ini. Freemasonry adalah gerakan rahasia Yahudi yang didirikan dengan tujuan agar kaum 

Yahudi menguasai dunia. 

(Al-Qaulus Sadid fi Wujubil Ihtimam bit Tauhid: 115) 

Adapun yayasan dakwah maka kegiatannya diatur agar sangat transparan dan 

dilaporkan secara berkala kepada Pengawas Yayasan (UU no. 16 tahun 2001 Bab VII) Ini 

meliputi kegiatan keuangan dan kegiatan dakwahnya. Setiap ada kegiatan dakwah dalam 

skala besar, yayasan tersebut selalu meminta ijin kepada Pemerintah baik secara lesan 

ataupun tertulis.  

Ini berbeda dengan kegiatan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob cs) yang berani mengelabui 

Pemerintah,34 sehingga mereka meniru perbuatan orang-orang yang memberontak kepada 

                                                                 
34

 (ed) Bahkan begitu berani menipu ummat dan mengelabui pemerintah, bersikap arogan bergaya 
preman tanpa adab dan aturan sebagaimana kasus yang terjadi pada Dauroh Nasional mereka di Ngawi 
Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Perhatikan bukti di bawah ini:  
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Gambar 29. Scan Pamflet Dauroh Dusta Sampung Magetan di Ngawi, Penyelenggara atas nama: 

Ma'had ITTIBA'US SUNNAH Magetan, Bekerjasama dengan : Pemerintah Kabupaten Ngawi (lengkap 
dengan logo pemerintah) 
 

Sebuah kerusakan, penipuan dan pengelabuan yang sangat parah sehingga memaksa asatidzah 
Ngawi menerbitkan Pernyataan Klarifikasi berlepas diri serta menyingkap kedustaan dan penipuan 
mereka:  
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Penguasa. Memang, tidak boleh bahkan terlarang keras jika mendirikan Yayasan Dakwah 

                                                                                                                                                                                                                 

 
Gambar 30. Scan potongan Pernyataan Klarifikasi Asatidzah Ngawi terkait Dauroh Ngibul Muhsin  

 
Gambar 31. Scan potongan Pernyataan Klarifikasi Asatidzah Ngawi terkait Dauroh Muhsin Pendusta.  
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untuk melakukan suatu penipuan, premanisme, kedustaan dan pengelabuan, 

Menyembunyikan dan menyimpan apa yang ada pada mereka dari kejahatan gerakan senyap 

mereka dan pelanggaran mereka terhadap syariat, Ikut campur dalam permasalahan politik, 

Ikut dalam parlemen-parlemen dan bekerjasama dalam proyek-proyeknya, Mencari-cari 

kesalahan-kesalahan pemerintah dan mencela mereka secara diam-diam atau terang-

terangan dst.  

Dan sungguh kami tidak akan pernah menyangka bahwa pemerintah akan melegalkan 

sebuah wadah yang bernama YAYASAN DAKWAH AHLUSSUNNAH yang memiliki tujuan 

khabits lagi busuk sebagaimana tulisan -omong kosong penuh kedustaan dan kedhaliman- 

YAYASAN BID’AH yang dimuraja’ah oleh provokator khabits Muhsin Abu Hazim Al-Kadzdzab: 

“Memberontak pada pemerintah”, “Bangkit melakukan pemberontakan 

demonstrasi pergolakan dan kekacauan keamanan di negara-negara , sampai 

pada tingkatan pembunuhan sebagian pemerintah dan pegawai-pegawainya“, 

“Menghidupkan benih-benih khowarij takfiriyah yang terpendam dalam 

mayoritas jiwa mereka dan itu adalah puncak usaha mereka dan puncak 

keinginan mereka dengan dengan adanya pergerakan yang hina tersebut…” 

(hal. 9-10)35 . Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. 

Rapat yang dilakukan dalam yayasan dakwah (yang bermanhaj Salaf) tidaklah 

dilakukan untuk menyebarkan kebid’ahan dan merongrong Pemerintah, tetapi hanya 

membahas kegiatan ta’awun dan kebaikan.  

Allah  berfirman tentang bolehnya mengadakan rapat tertutup untuk membahas 

kebaikan: 

                                 

                   

                                                                 
35

 Tidaklah semua fitnah, kedhaliman, omong kosong, tuduhan khabits lagi busuk yang dia lancarkan 
terhadap yayasan-yayasan dakwah Ahlussunnah kecuali bertujuan agar menanamkan kebencian pihak 
pemerintah Muslimin agar pemerintah menumpas dan memberangus Ahlussunnah dan Yayasan Dakwah 

Ahlussunnah!! Jika demikian halnya, MARKIZ DAKWAH sekalipun tidak berlabel YAYASAN (yang 
berpura-pura berkedok Ahlussunnah!!) kalau memang benar (dengan bukti nyata tentunya/bukan asal 
cuap) memiliki tujuan jahat lagi keji sebagaimana gerakan Khawarij Takfiri Pemberontak yang dituduhkan 

oleh Muhsin Abu Hazim Al-Kadzdzab tentulah berhak pula mendapatkan tahdzir dan hukuman yang 
setimpal dengan perbuatan jahatnya. Semoga Allah membalas kejahatan keji mereka ini dengan balasan 
yang setimpal, amin.  
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“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan 

rahasia dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau 

mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena 

mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An -

Nisa’: 144) 

Allah  juga berfirman:  

                             

              

“Hai orang-orang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah 

kalian membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada 

Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan.” (QS. Al-Mujadilah: 9) 

Dari ayat di atas ada sebuah pelajaran bahwa tidak semua pertemuan/ rapat 

tertutup itu tercela. Kalau mengadakan rapat yang berisi kegiatan Al-Birr dan At-Taqwa 

maka tidak dilarang. Jika rapat tentang dosa dan permusuhan maka dilarang. Ini akan 

berbeda dengan ijtihad tolol mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) 

yang menganggap semua rapat atau pertemuan tertutup adalah tercela 

dengan perkataan mereka: “Cara-cara semacam ini terkandung di dalamnya keburukan 

yang banyak sekali. Demikian pula hasil yang dicetuskan dalam pertemuan-pertemuan ini 

yang berupa istihsanat (anggapan bahwa sesuatu itu baik tanpa didasari dalil) di dalam 

perkara agama dan dakwah, memberontak para ulama dan umaro’ dengan cara mencela 

mereka serta timbulnya pergolakan dan sebagainya sangat cukup untuk membuktikan 

kebatilan dan rusaknya pertemuan-pertemuan seperti ini.” 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Demikianlah pemahaman rusak mereka  tanpa melihat kepada dalil-dalil yang ada. 

Untuk membantah anggapan bahwa setiap pertemuan tertutup itu tercela, Al-Allamah 

Al-Mufassir As-Sa’di  berkata: 
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“Maka seorang mukmin itu mematuhi perintah Allah. Tidaklah engkau mendapati seorang 

mukmin yang mengadakan pembicaraan rahasia kecuali membicarakan perkara yang 

mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan mereka dari murka-Nya. Sedangkan 

seorang fajir meremehkan perintah Allah. Dia mengadakan pertemuan rahasia untuk 

kegiatan dosa, permusuhan dan bermaksiat kepada Ar-Rasul. Seperti kaum munafiqin yang 

demikian keadaan dan watak mereka bersama Rasulullah .” 

(Tafsir As-Sa’di: 845) 

Di antara contoh pembicaraan rahasia adalah hadits Anas bin Malik  dia berkata: 



“Iqamah shalat telah dikumandangkan namun Rasulullah  masih mengadakan 

pembicaraan rahasia dengan seseorang. Maka tidaklah beliau melakukan shalat sampai 

orang-orang tertidur.” 

(HR. Muslim: 564, Abu Dawud: 458 dan An-Nasa’i: 783) 

Dalam riwayat Abu Dawud  ada lafazh: 

“(Pembicaraan rahasia, pen) di samping masjid.” 

(HR. Abu Dawud: 458) 

 

Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi  berkata: 

“Di dalam hadits ini terdapat fiqih: yaitu diperbolehkan mengakhirkan shalat dari awal 

waktunya karena ada suatu perkara (penting) Dan sepertinya pembicaraan rahasia tersebut 

membahas perkara penting dalam urusan agama yang tidak bisa ditunda. Kalau bukan 
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karena itu tentulah beliau tidak mengakhirkan shalat sampai orang-orang tertidur karena 

lamanya menunggu beliau, wallahu a’lam.” 

(Aunul Ma’bud: 2/175) 

Termasuk contoh pertemuan tertutup yang terpuji adalah pertemuan Asy-Syura untuk 

menentukan khalifah pengganti Umar bin Al-Khaththab . 

Abu Ja’far  berkata: 

“Umar bin Al-Khaththab berkata kepada peserta rapat Asy-Syura (berjumlah 6 orang): 

“Bermusyawarahlah dalam perkara kalian (memilih pemimpin, pen) Jika muncul 

kesepakatan 2 orang dan 2 orang maka kembalilah kepada Asy-Syura. Jika muncul 

kesepakatan 4 orang dan 2 orang, maka ambillah kelompok yang lebih banyak.”  

(Riwayat Ibnu Sa’ad dalam Ath-Thabaqatul Kubra: 3/61) 

Pertemuan ini bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang boleh ikut selain 6 orang 

yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman, Thalhah, Az-Zubair, dan Sa’d bin Abi Waqqash . 

Umar  berkata kepada Abu Thalhah: 

“Wahai Abu Thalhah! Jadilah engkau bersama 50 orang kaummu dari Anshar bersama Ash-

habusy Syura. Karena mereka -menurut pekiraanku- akan mengadakan pertemuan di rumah 

salah seorang mereka. Maka jagalah pintu mereka. Jangan engkau biarkan seseorang 

memasuki mereka. Dan jangan engkau biarkan berlangsung hari ketiga kecuali mereka telah 

mengangkat salah seorang pemimpin!” 

(Atsar riwayat Ibnu Sa’ad dalam Ath-Thabaqat: 3/61) 

Dengan adanya kisah di atas, apakah Hajuriyyun juga 

akan bersikap lancang dengan prinsip dan ijtihad tololnya 
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terkait vonis celaanya terhadap semua pertemuan rahasia 

dengan (na’udzubillah!) menyamakan pembicaraan rahasia 

Rasulullah  dan pertemuan As-Syura dengan gerakan 

rahasia Bathiniyah dan Yahudi Freemasonry?! Wallahul musta’an. 

Allah  berfirman:  

                               

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh 

sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami 

menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat 

maksiat?” (QS. Shad: 28) 
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DAGANG BARTER AL-HAJURI  

DENGAN SI PENCURI & PENDUSTA SALIM AL-HILALI 

Al-Hajuri berfatwa: “…Sesungguhnya yayasan-yayasan ini telah menguasai harta-harta para 

pemberi zakat untuk memerangi dakwah salafiyyah” (Siluman Badut karya Abu Turob, hal.44)  

Cukuplah kebiasaan menuduh (yayasan) secara global/menyeluruh tanpa bukti seperti 

ucapan di atas untuk kemudian kita bandingkan dengan uraian bukti di bawah ini sebagai 

contoh pembelajaran yang bagus lagi nyata tentang pimpinan MARKIZ DAKWAH (bukan 

yayasan!!) beserta segenap jajaran Masyayikhnya yang memilih jalan untuk menjadi 

pelindung Hizbiyyun demi memerangi dakwah Salafiyyah, berperan sebagai seorang pencuri, 

pendusta sekaligus koruptor. Kita tidak mengatakannya bahwa semuanya koruptor, akan 

tetapi Pimpinan MARKIZ DAKWAH ini telah mengambil harta yang dikumpulkan dari ummat 

untuk memperkaya dirinya secara harom! Akan tetapi sungguh sangat menakjubkan bahwa 

dirinya justru dibela, dihormati dan semakin dikukuhkan sebagai Al Allamah Al Muhaddits! 

Ya, Markiz Dammaj warisan Syaikh Muqbil ? di bawah kepemimpinan Al-Hajuri telah 

dihinadinakan kehormatannya karena telah dijadikannya sebagai suaka pemuliaan bagi si 

Maling/Pencuri!! Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. 

 
Gambar 32. Screenshot Fatwa Al-Hajuri di Siluman Badut Abu Turob, kepala kabilah itu 

adalah koruptor, adapun kepala Markiz Dakwah??! 
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Sepak terjang Salim Al-Hilali telah terkenal di kalangan Salafiyyun. Dia telah dikenal 

sebagai Pecundang dakwah Salafiyyah, koruptor dan juga plagiator (penjiplak) ulung. 

Berbagai penyimpangan Salim Al-Hilali (akan dijelaskan lebih lanjut, pen) dibeli oleh Al-Hajuri 

kemudian dibarter dengan kehormatan Markiz Dammaj warisan Syaikh Muqbil36 ?. 

Pernyataan “taubat” Al-Hilali -sebagaimana dalam surat Al-Hilali kepada Al-Hajuri yang 

tertanggal 2 Rabi’ul Awwal 1430- tersebut diterima penuh oleh Al-Hajuri. Dan sebagai 

gantinya maka Salim Al-Hilali berfatwa bahwa Markiz Dammaj adalah markiz paling murni 

dan berfatwa bahwa semua yayasan dakwah adalah haram. Ini bisa dilihat dalam situs jelek 

Ghirbani Madsus Ikhwani mereka: aloloom. 

 
Gambar 33. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, kebanggaa dan 

pembelaannya terhadap Salim si Maling Pendusta (yang belum dihizbikan oleh Kibar Ulama –

katanya-) yang membekingi dakwahnya. 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
36

 Demikianlah cara mereka membela dan menjunjung tinggi kehormatan Syaikh Muqbil, menjadikan 

Markis warisan beliau sebagai lambang pembelaan dan pengagungan terhadap Maling, Pendusta dan 

Koruptor! Wal „iyadzu billah. 
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 PENYIMPANGAN SALIM AL-HILALI37 

Pertama: Menyelisihi Manhaj As-Salaf 

Dia adalah pecundang dakwah karena dia telah berani mencela ulama-ulama dakwah 

masa kini yang berkompeten dalam Al-Jarh wat Ta’dil semisal Al-Allamah Rabi’ Al-Madkhali 

? dan Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi  حفظه اهلل  dengan tuduhan tidak mengikuti 

kaidah ulama salaf dalam menerapkan hajr dan tahdzir. Dia menulis sebuah buku yang 

berjudul Mathla’ul Fajr fi Fiqhiz Zajr bil Hajr38 dan menyatakan di dalamnya: 

“Semoga Allah merahmati imam-imam kita yang terdahulu39 dan para guru kita di jaman 

ini!40 Sungguh mereka telah menasehati kita. Karena penunjuk jalan tidaklah berdusta 

kepada ahlinya. Dan perkara ini tidak akan sampai pada apa yang kita lihat sekarang ini jika 
                                                                 
37

 (ed) Jangan murka dulu wahai Abu Turob dengan secuil bukti yang dipaparkan oleh Syaikh Abdullah 

Al-Bukhari hafizhahullah, bahkan segudang bukti telah dibeberkan oleh teman-teman lamanya sendiri 

(yang telah berpuluh tahun bergandengan dakwah dengannya) tentang kelakukan –inna lillahi wa inna 

ilaihi raji‟un- dari Muhaddits andalan tuanmu ini sebagai realisasi dari ayat :  

            ….    

“…dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya..”(Yusuf 26) 

Silakan dimuraja‟ah dengan tenang dan tenteram: 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=16243 

Bukanlah sebagai bentuk kekurangajaran jika kami sangat berharap agar dirimu berani menjadi 

penasehat sejati dengan menerjemahkan isi persaksian di atas agar kita semua dapat mengambil 

manfaat dan faidahnya sehingga semangkin waspadalah umat dari makar jagoan kalian dan beking 

Syaikh Yahya Al-Hajuri ini.  
38

 Tulisan ini mereka muat dalam: http://www.almenhaj.net/Report.php?linkid=%206735  
39

 Yang dimaksud oleh Salim Al-Hilali di sini adalah Al -Imam Ahmad, Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, Al -
Imam Asy-Syathibi  dan lain-lain.  
40

 Yang dimaksud oleh Al-Hilali adalah Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid . Di buku itu sama sekali tidak 

disebutkan ucapan ulama dakwah yang ada sekarang seperti Al-Allamah Rabi‟ Al-Madkhali حفظه اهلل, Al-

Allamah Muhammad Al-Madkhali حفظه اهلل dan Al-Allamah Ahmad An-Najmi karena Salim Al-Hilali  

memang sudah berniat menghantam mereka.  

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=16243
http://www.almenhaj.net/Report.php?linkid=%206735
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orang-orang yang mengaku-aku (berkompeten dalam Al-Jarh wat Ta’dil, pen) itu berjalan di 

atas jalan mereka. Tetapi mereka ini tidak cenderung kepada perkataan para imam As-Salaf 

yang mengetahui hakekat ahlul ahwa’ dan mempelajari madzhab mereka yang keras 

sehingga mereka mentahdzir dari mereka dari fitnah yang membawa bencana. Tetapi orang-

orang ini berbicara banyak (sampai berbuih mulutnya, pen) sebelum mematangkan 

(buahnya, pen)….. dst.” 

(Mathla’ul Fajr fi Fiqhiz Zajr bil Hajr: 13) 

Pelecehannya yang lebih jelas adalah ucapannya dalam bukunya yang berjudul 

Madzhab Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah fil Hajr terbitan Darul Imam Ahmad tahun 1426 H. Dia 

meminjam perkataan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad41 untuk membenturkannya dengan 

Al-Allamah Rabi’ Al-Madkhali حفظه اهلل  dan Al-Allamah Ahmad An-Najmi : 

  . 

“Dan Si murid Pencela ini bersekutu dengan  3 orang: 2 orang di Makkah42 dan Madinah dan 

yang ketiga di selatan Negeri Saudi,43 keduanya termasuk muridku.” 

(Madzhab Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah fil Hajr: 166) 

Di antara kesesatan Salim Al-Hilali yang lainnya adalah pembelaannya terhadap Ali 

Hasan Al-Halabi yang dituduh Murji’ah oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta’ 

karena kedua bukunya yaitu At-Tahdzir min Fitnatit Takfir dan Shaihatu Nadzir.44 Berikut ini 

                                                                 
41 Kutipan ini bisa dilihat di: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?p=100164  
42

 Yang di Makkah tentulah Al-Allamah Rabi‟ Al-Madkhali  
43

 Yang di selatan Saudi tentulah Al-Allamah Ahmad An-Najmi  
44

 Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta‟ yang ditandatangani oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz 

Alusy Syaikh  حفظه اهلل (ketua), Syaikh Abdullah Ghudayyan حفظه اهلل (anggota), Syaikh Shalih Fauzan حفظه اهلل 
(anggota) dan Syaikh Bakr Abu Zaid  (anggota) telah memberikan fatwa bahwa kitab tersebut:  

 Dibangun di atas pemikiran bid‟ah murji‟ah yang batil. 

 Terdapat tahrif (pemutarbalikan) terhadap ucapan Al-Hafizh Ibnu Katsir tentang hukum Ilyasiq.  

 Berkata dusta atas nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.  

 Terdapat tahrif terhadap ucapan Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh. 

 Memberikan ta‟liq (komentar) terhadap ucapan para ulama dengan ta‟liq yang tidak sesuai dengan 

mestinya. 

 Meremehkan berhukum dengan selain Allah.  
Akhirnya mereka berfatwa:  

“Oleh karena itu Al-Lajnah Ad-Daimah berpendapat bahwa kedua kitab tersebut tidak boleh 

dicetak, tidak boleh disebarkan dan diedarkan, karena di dalamnya terkandung kebatilan dan 
pemutarbalikan (dalil). Dan kami menasehati penulisnya (Ali Al -Halabi) untuk bertakwa kepada 
Allah dalam urusan dirinya dan urusan kaum muslimin…dst.” 

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?p=100164
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adalah scan bukti pembelaan Salim Al-Hilali dan Markiz Al-Albani terhadap ke-murji’ah-an 

Ali Al-Halabi45: 

 
Gambar 34. Scan Fatwa Resmi yang dikeluarkan Markaz Al-Albani untuk membela keMurji’ah 

Ali Al Halabi hadahullah 

                                                                                                                                                                                                                 
(Dikutip secara ringkas dari Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu‟ah Ats-Tsaniyah nomor: 21517 

(2/137)) 
 
45

 Dari scan tersebut diterangkan bahwa kitab terakhir yang terbesar untuk membela ke-murji’ah-an Ali 

Al-Halabi dan membantah Al-Lajnah Ad-Daimah adalah Mujmal Masa’il Al-Iman yang ditulis secara 
patungan oleh Masyhur Hasan Salman, Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali, Musa Nashr, Basim Al-
Jawabirah dan Husain Al-Awaisyah. Buku itu diterbitkan secara resmi oleh Markiz Al-Albani. 
Parahnya dalam buku ini Masyhur Hasan menyatakan:  

“Kami menetapkan untuk Allah mata tanpa membatasi satu, dua mata secara mutlak sebagaimana 
telah datang.” 

(Sha’qatul Manshur: 7) 
Alhamdulillah buku tersebut telah dibantah oleh Syaikh Abu Abdirrahman Az -Zindi Al-Kurdi dalam 

kitabnya yang berjudul Sha’qatul Manshur li Nasfi Bida’ wa Dhalalat Masyhur dan Al-Anwarul 

Kasyifah lima fi Taraju’i Masyhur minat Tadh-lil wal Kadzib wat Talbis wal Mujazafah dan diberi 
taqrizh oleh Al-Allamah Al-Mufti Ahmad bin Yahya An-Najmi .  
EMPAT RATUS HALAMAN LEBIH yang membongkar kejahatan dan kesesatan Masyhur Hasan Salman 

dari Markaz Al-Albani silakan download link di bawah ini: 

http://www.4shared.com/document/XPvSZeHh/__online.html 
dan 

http://www.4shared.com/document/okHUxOHa/________.html   

http://www.4shared.com/document/XPvSZeHh/__online.html
http://www.4shared.com/document/okHUxOHa/________.html
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Gambar 35. Tulisan patungan yang dikeluarkan oleh Markaz Al-Albani untuk membela ke-

murji’ah-an Ali Al-Halabi  dan membantah Al-Lajnah Ad-Daimah. 

Fatwa Syaikh Ghudayyan هلل حفظو ا  ketika mentahdzir Ali Hasan Al Halabi sebagai pembawa 

bendera Murji’ah di Mamlakah Saudi Arabia: 

http://www.4shared.com/audio/itsLFwrH/ghudayyan19Rab_Tsani1427
H_jarh.html 
 
Baca transkripnya di: 

http://www.4shared.com/document/A4juyWN_/Transkrip_Tahdzir_Syai

kh_Ghuda.html 

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/audio/itsLFwrH/ghudayyan19Rab_Tsani1427H_jarh.html
http://www.4shared.com/audio/itsLFwrH/ghudayyan19Rab_Tsani1427H_jarh.html
http://www.4shared.com/document/A4juyWN_/Transkrip_Tahdzir_Syaikh_Ghuda.html
http://www.4shared.com/document/A4juyWN_/Transkrip_Tahdzir_Syaikh_Ghuda.html
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Kami katakan: 

Sungguh dengan cercaan dan pembelaannya, Salim Al-Hilali telah menjadi satu hizib 

(baca: sekte) dengan Ali Al-Halabi, Masyhur Hasan Salman dan Al-Ma’ribi yaitu sebagai hizib 

yang menyelisihi Manhaj As-Salaf.46 

Akhirnya -walhamdulillah- Al-Allamah Rabi’ Al-Madkhali  حفظه اهلل  pun mentahdzir 

orang buruk ini. Beliau حفظه اهلل berkata -sebagaimana penukilan Asy-Syaikh Usamah bin 

Athaya Al-Utaibi حفظه اهلل: 

“Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Salim Al-Hilali adalah pendusta, pencuri, 

berganti-ganti warna (seperti bunglon, pen), wajib berhati-hati darinya dan mentahdzirnya. 

Dia adalah orang yang suka menebar, memecah belah barisan Salafi, maka berhati-hatilah 

kalian darinya!”47 

Bahkan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه اهلل juga berkata: 

“Dan Asy-Syaikh Rabi’ juga pernah mentahdzirnya ketika datang ke Madinah pada waktu 

yang lalu. Begitu pula Asy-Syaikh Muhammad Al-Madkhali juga mentahdzirnya, wallahu 

a’lam.”48 

Dan Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali حفظه اهلل juga telah membicarakan 

penyimpangan Salim Al-Hilali. Ia dituduh menjual perkara agama dengan perkara dunia. Di 

antara kutipan tentang celaan Al-Allamah Muhammad bin Hadi حفظه اهلل kepada Salim Al-

Hilali adalah: 

                                                                 
46

 Pemikiran mereka semua telah dibantah oleh para ulama sebagaimana dalam footnote sebelumnya. 
Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi  (mufti Saudi Arabiyah bagian selatan) pernah ditanya tentang 

bolehkah mengambil ilmu dari Masyayikh Yordania (Markiz Al-Albani)? Maka beliau menjawab: 

“Tidak boleh mengambil ilmu dari mereka karena mereka menyelisihi manhaj As-Salaf!” 
(Hiwar ma’a Ali Al-Halabi: 8) 
Dan sudah diketahui bahwa mereka (orang-orang Markiz Al-Albani) adalah Salim Al-Hilali, Ali Hasan Al-

Halabi, Masyhur Hasan Salman dan Musa Nashr. Untuk menyingkap kesesatan Ali Al -Halabi, telah ditulis 
kitab yang berjudul Shiyanatus Salafy an Waswasati Al-Halabi. Sedangkan untuk Masyhur Hasan 
maka dia telah dibantah oleh Syaikh Abu Abdirrahman Al-Kurdi حفظه اهلل seperti tersebut di atas. 
47

 Bisa dilihat di: http://www.m-noor.com./showthread.php?p=11303#post11303 
48

 Ibidem. 

http://www.m-noor.com./showthread.php?p=11303#post11303
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ًلس ورة فْو وراتا لسُّ ِٓ أًائً ِٓ ورثٌا فْيا يف اٌؼصط احلسّس سٍُْ ًوراتاذو ... ًىصه ادلسأٌح اٌيت ّرىٍُ فْيا آْ سٍُْ ًّؼٍُ

 جْسج ، آْ ّثْغ زّنو الجً أتِ احلسٓ ًاهلل ال ٌّشك تو ًال أضّس أْ أضاه ًال أجٍس ِؼو ،

“Masalah yang dibicarakan sekarang adalah Salim Al -Hilali. Dan sudah diketahui… ia (Salim) 

telah menulis sebuah kitab di masa lalu dari awal apa yang mereka tulis dalam permasalahan 

ini (berhujjahnya hadits ahad) pada masa-masa terakhir. Tulisan-tulisan Salim sangat bagus, 

sekarang ia menjual agamanya untuk Abul Hasan Al-Ma’ribi (bahwa hadits ahad bersifat 

zhanniy). Demi Allah! Salim tidak bisa dipercaya. Aku tidak ingin melihatnya dan duduk 

dengannya.” 

Beliau juga berkata: 

االخ ػٍِ ّمٌي واْ اٌشْد حمّس واْ اػطف تسٍُْ ػٍَ تؼسه ِنا ػٍَ لطتو ، لٍد ٌىٓ لً ٌو فطق أٔا تاػسذو ٌساي اٌسّٓ أِا ىُ آْ 

نو أُ فٍس ِا سطلين ٌىٓ دلا ذىٍّنا ػنو ِٓ زاي اٌسّٓ  ين ًْت ّرىٌٍّْ فْو ٌساي اٌسْٔا ًاٌسّناض ًاٌسضىُ فشراْ تني اٌساٌني أٔا ٌْس ْت

 أتٌا أْ ّمثٌٍا فٍّا ِس زاي اٌسّناض ًاٌسضىُ مسؼٌا تو يف االٔرتٔد يف اٌشثىح اٌؼادلْح فاػطفٌا اٌفطق تني ادلٌلفني ذؼطفٌْ اٌصازلني

“Saudara Ali (Al-Halabi) berkata bahwa As-Syaikh Muhammad lebih tahu tentang Salim 

karena jauhnya ia dan kedekatannya Salim (dengan Asy-Syaikh Muhammad). Aku katakan: 

“Tapi katakan kepadanya bahwa aku menjauhi Salim karena tendensi Ad -Dien. Adapun 

mereka sekarang, membicarakannya (Salim) karena tendensi dunia, dinar dan dirham. Maka 

sangat jauh antara kedua tendensi. Antara diriku dan Salim tidak ada uang sedikit pun. Ia 

tidak mencuri dariku. Akan tetapi, ketika kami membicarakan Salim dari tendensi Ad-Dien, 

mereka (teman-teman Salim) tidak mau menerima (penjelasanku). Ketika tersentuh tendensi 

dinar dan dirham, maka mereka mendengarkan sendiri tentang Salim di situs Al -Alimiyah di 

internet. Maka kenalilah perbedaan antara kedua tendensi tersebut maka kalian akan 

mengetahui orang-orang yang jujur.”49 

Demikianlah sikap nifaq yang ada pada diri Salim Al-Hilali yang diperingatkan oleh Al-Allamah 

Muhammad bin Hadi Al-Madkhali  حفظه اهلل. Bagaimana kita bisa mempercayakan urusan 

agama kita kepada orang yang memperjualbelikan agama seperti Al-Hilali ini? Wallahul 

musta’an. 

Benarlah, setelah disambar petir-petir Ahlussunnah di Saudi, Salim Al-Hilali yang 

compang camping manhajnya ini berganti warna lagi, kemudian berlindung kepada Al-Hajuri 

dan mencari kehangatan kemuliaan di sela-sela kumpulan fanatikus Al-Hajuri yang membela, 

                                                                 
49 Lihat ucapan beliau selengkapnya dalam: http://wahyain.com/forums/showthread.php?t=1694  

http://wahyain.com/forums/showthread.php?t=1694
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melindungi dan menyanjung si maling ini sebagai Al-Allamah, Al Muhaddits! Allahul musta'an, 

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.  
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Kedua: Penjiplak dan Pencuri Ilmu 

Adapun gelar plagiator ulung (baca: sariqul ilmi atau penjiplak atau pencuri ilmu), 

maka Asy-Syaikh Ahmad Al-Kuwaiti menulis kitab Al-Kasyful Mitsali an Saraqat Salim Al-Hilali  

yang menjelaskan beberapa contoh tindakan tercela Salim Al-Hilali. 

E-book selengkapnya silakan merujuk pada link di bawah ini:  

http://www.4shared.com/document/0ApKszAo/_____.html   

Sebagai contohnya adalah tindakannya dalam menjiplak (baca: mencuri) tulisan Al-

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ? Dia berkata dalam muqaddimah bukunya At-Taubatun 

Nashuh fi Dhau’il Quranil Karim was Sunnah Ash-Shahihah halaman 5: 

“Maka taubat adalah permulaan hamba dan kesudahannya. Dan kebutuhannya terhadap 

taubat pada kesudahannya adalah suatu keharusan sebagaimana kebutuhannya terhadap 

taubat pada permulaan juga demikian.” 

(Al-Kasyful Mitsali: 45) 

Perkataan ini merupakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ? dalam Madarijus Salikin: 

1/178. Salim Al-Hilali tidak menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Qayyim ? sehingga 

pembaca buku itu akan menganggapnya sebagai perkataan Al-Hilali sendiri. 

Contoh lainnya adalah pencuriannya terhadap perkataan Ibnu Qayyim ?. Al-Hilali 

berkata dalam bukunya yang berjudul Hadir Ruh ilat Taubatin Nashuh halaman 125: 

 

“Dan aku telah mendengar Syaikhul Islam menceritakan…dst.” 

(Al-Kasyful Mitsali: 521) 

Al-Hilali menjiplaknya dari perkataan Ibnu Qayyim  dalam Madarijus Salikin: 1/292. 

Dia tidak menisbatkan perkataan di atas kepada Ibnu Qayyim  sehingga 

seolah-olah Al-Hilali adalah murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  dan 

mendengarkan cerita tersebut langsung dari beliau. Ini adalah termasuk jenis 

kedustaan atas nama Syaikhul Islam. Dan masih banyak contoh yang lainnya.  

http://www.4shared.com/document/0ApKszAo/_____.html
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Salim Al-Hilali juga menjiplak tulisan dan pembahasan Al-Allamah Al-

Muhaddits Al-Albani . Dia berkata dalam bukunya yang berjudul Al-Jama’at Al-

Islamiyyah halaman 43: 

“Aku katakan: Ini adalah perkataan yang kokoh yang menunjukkan atas ilmu yang tepat 

dan pandangan yang dalam. Dan darinya dapat diketahui selamatnya hadits ini dari segala 

kemusykilan yang dibawakan oleh Ibnul Wazir.” 

(Al-Kasyful Mitsali: 43) 

Perkataan di atas dijiplak oleh Salim Al-Hilali dari pembahasan Al-Allamah Al-Albani  

terhadap hadits Iftiraqul Ummah dalam Ash-Shahihah tanpa dinisbatkan kepada beliau . 

Beliau  berkata: 

“Aku katakan: Itu adalah perkataan yang kokoh yang menunjukkan atas keilmuan, 

keutamaan dan dalamnya pandangan orang ini. Dan darinya dapat diketahui selamatnya 

hadits di atas dari kemusykilan yang aku kira telah menjadi sandaran Ibnul Wazir  dalam 

menganggap hadits ini memiliki cacat.” 

(Silsilah Ash-Shahihah hadits: 204 (1/203) 

Contoh lainnya tentang jiplakan atas karya Al-Allamah Al-Albani  adalah 

ketika membahas hadits: 

“Kaum mukminin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya.”  

Salim Al-Hilali mengomentari hadits di atas dalam bukunya Al-Washiyyah Ash-Shughra 

halaman 14-42, dengan ucapannya: 
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“Al-Hakim berkata: Hadits shahih berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-

Dzahabi. Aku berkata: Tetapi itu hanya hadits hasan saja, karena di dalamnya ada 

Muhammad bin Amr. Muslim tidak mengeluarkannya kecuali hanya sebagai mutaba’ah.” 

(Al-Kasyful Mitsali: 78) 

Perkataan di atas dijiplak oleh Salim Al-Hilali dari penelitian Al-Allamah Al-Albani  

dalam Silsilah Ash-Shahihah tanpa penisbatan kepada beliau. Beliau berkata: 

  

“Al-Hakim berkata: Hadits shahih berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-

Dzahabi. Aku katakan: Itu hanyalah hadits hasan saja karena Muhammad bin Amr di 

dalamnya ada sedikit kelemahan dan bukan termasuk syarat Muslim karena dia hanyalah 

mengeluarkannya sebagai mutaba’ah saja.” 

(Silsilah Ash-Shahihah hadits: 284 (1/283))  

Al-Hilali juga menjiplak pembahasan Al-Allamah Al-Albani  ketika 

membahas hadits: 

“Sungguh aku telah disakiti karena Allah sedangkan tidak ada seorang pun yang disakiti.” 

Al-Allamah Albani  berkata: 

“Aku katakan: “Hadits ini (shahih) berdasarkan syarat Muslim.” 

(Silsilah Ash-Shahihah: 2222 (5/221)) 

Sedangkan Salim Al-Hilali menjiplaknya dalam Takhrij Uddatush Shabirin dengan 

mengatakan: 
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“Aku berkata: “Isnadnya shahih berdasarkan syarat Muslim.” 

(Takhrij Uddatush Shabirin: 82) 

Al-Hilali menjiplaknya tanpa menisbatkan pen-shahihan kepada Al-Allamah Al-Albani  

Contoh lainnya masih banyak. Kalau para Pembaca memiliki buku-buku tulisan Al-Hilali 

ini, maka cocokkanlah pembahasan haditsnya dengan pembahasan Al-Allamah Al-Albani  

dalam kitab-kitab beliau untuk melihat sejauh mana pencurian atau penjiplakan yang 

dilakukan oleh Al-Hilali. Seringkali Al-Hilali berkata: “Aku berkata: Ini hasan atau dhaif” atau 

“Aku telah menelitinya” atau “Aku telah menemukan penguatnya” dan sebagainya. Seolah-

olah kata aku itu maksudnya adalah Salim Al-Hilali, padahal sebenarnya yang dimaksud 

dengan kata aku adalah Al-Allamah Al-Albani  yang kemudian dijiplak dan dicuri oleh Al-

Hilali ini. Wallahul musta’an. 

Salim Al-Hilali juga pernah menulis buku Kaifa Ta’riful Ummah Manzilataha bainal 

Umam. Dan ternyata buku tersebut dicuri atau dijiplak dari kitab Man Hum Al-Ulama’ karya 

Al-Allamah Abdus Salam bin Barjis  -semoga Allah merahmati beliau-. Yang mengungkap 

pemalsuannya adalah teman lamanya yang juga orang sesat yaitu Abu Utsman As -Salafy. 

Abu Utsman As-Salafy adalah nama samaran dari Ali Hasan Al-Halabi.50 

Salim Al-Hilali juga menulis buku tentang biografi Al-Allamah Muhibbuddin Al-Khathib 

 yang berjudul Nafhuth Thayyib fii Sirah Al-Allamah As-Salafy Muhibbuddin Al-Khathib. 

Ternyata buku tersebut dicuri atau dijiplak dari tulisan tentang biografi Al-Allamah 

Muhibbuddin Al-Khathib yang diterbitkan oleh Markiz Asy-Syarq Al-Arabiy. Kedua tulisan 

tersebut sangat mirip hanya saja Al-Hilali mengadakan sedikit perubahan dalam buku 

tersebut. Markiz Asy-Syarq Al-Arabiy menerbitkan tulisan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 

April 2002 M. Sedangkan Al-Hilali menerbitkan tulisannya setelah tanggal tersebut yaitu 

tanggal 18 Dzulhijjah 1426 H.51 Wallahul musta’an. 

Kami katakan: 

Sikap tidak terpuji dari Al-Hilali ini adalah suatu bentuk tindakan 

kepalsuan dan penipuan kepada ummat. Seolah-olah dia ingin 

disebut dengan Ibnu Qayyim kecil atau Al-Albani kecil atau Adz-

Dzahabi masa kini dan sebagainya.  Rasulullah  bersabda: 

                                                                 
50 Mereka bongkar sendiri di: http://www.muslm.net/vb/archive/index.php?t-306246.html 
51 Diungkap di: http://alboraq.info/showthread.php?t=112668  

http://www.muslm.net/vb/archive/index.php?t-306246.html
http://alboraq.info/showthread.php?t=112668
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“Orang yang berusaha membuat kenyang dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya 

seperti orang yang memakai 2 baju kepalsuan.” 

(HR. Al-Bukhari: 4818, Muslim: 3972, Abu Dawud: 4345 dari Asma’ binti Abu Bakar ) 

Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam  berkata: 

 

“Adapun sabda beliau (seperti orang yang memakai 2 baju kepalsuan), maka di sisi kami ada 

seorang laki-laki yang memakai baju-baju yang menyerupai baju orang-orang zuhud di dunia 

untuk mencari muka di depan manusia, dan menampakkan kekhusyukan dan hidup 

kekurangan dengan sifat lebih banyak daripada apa yang ada pada hatinya. Maka inilah baju 

kepalsuan dan riya.” 

(Gharibul Hadits: 2/235) 

Termasuk dalam konteks hadits ini adalah para pencuri hadits52 dan para penjiplak 

(plagiator). Al-Imam Adz-Dzahabi  berkata tentang para penjiplak hadits: 

 

 

 

“Adapun mencuri pendengaran (baca: periwayatan hadits) dan mengaku -aku sesuatu yang 

belum dia dengarkan (atau riwayatkan) dari kitab-kitab dan juz-juz maka ini murni 

kedustaan. Bukan kedustaan atas nama Ar-Rasul , tetapi kedustaan atas nama para syaikh. 

Dan tidak akan berbahagia orang yang berkutat dengan perkara ini. Dan sedikit sekali Allah 

menutupi aib para pencuri hadits ini. Di antara mereka ada yang dipermalukan ketika masih 

hidup dan di antaranya ada yang dipermalukan setelah mati. Maka kita memohon kepada 

Allah agar menutupi dan mengampuni dosa kita.” 

(Al-Muqizhah fi Ilmil Mushthalah: 12) 

                                                                 
52

 Perbedaan antara mudallis dan pencuri hadits adalah bahwa mudallis tidak menyatakan “aku 
mendengar” sedangkan pencuri hadits menyatakan “aku mendengar” dan berdusta atasnya.  
(Al-Irsyadat ila Taqwiyatil Ahadits bisy Syawahid wal Mutaba’at: 433) 

Maka bandingkanlah penjelasan ini dengan ucapan Salim Al-Hilali: “Dan aku telah mendengar 
Syaikhul Islam menceritakan ...”  Sehingga Al-Hilali bukanlah mudallis akan tetapi pencuri atau 
penjiplak. 
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Jadi kedudukan Salim Al-Hilali adalah seperti kedudukan Ibrahim bin Bakar Asy-Syaibani 

Al-A’war,53 Husain bin Farraj Al-Khayyath54 dan para pencuri atau penjiplak hadits lainnya. 

Kemudian bagaimana tingkat kebenaran dari segala perkataan dan berita yang 

dibawa oleh Salim Al-Hilali ini? Apakah bisa dipercaya? Ataukah hanya bisa sebagai penguat 

saja? 

Celaan atau Al-Jarh terhadap seseorang dengan perkataan “Sariqul Hadits (pencuri 

hadits)” atau “Yasriqul Hadits (mencuri hadits)” adalah setingkat dengan perkataan 

“Matrukul Hadits (ditinggalkan haditsnya)” atau “Muttaham bil kadzib (tertuduh 

berdusta)” atau “Muttaham bil Wadh’i (tertuduh memalsu)” dan sebagainya. 

(Lihat pembahasan ini dalam Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadits: 112, Taisir Mushthalah Al-

Hadits: 83 dan Al-Hafizh Ibnu Hajar wa Manhajuhu fi Taqribit Tahdzib: 10) 

Orang-orang yang semisal dengan Al-Hilali ini tidak bisa diambil hadits atau beritanya. 

Orang-orang semacam ini juga tidak bisa dijadikan sebagai penguat berita. Adanya pencuri 

hadits sebagai mutaba’ah tidak akan memperkuat suatu hadits atau berita. Bahkan ini justru 

memperkuat bukti adanya pencurian atau penjiplakan dari suatu hadits. 

(Al-Irsyadat fi Taqwiyatil Ahadits bisy Syawahid wal Mutaba’at: 433) 

Sehingga segala berita dan klarifikasi yang ditulis oleh Al-Khabits Salim Al-Hilali yang 

dimuat di situs aloloom.net: semuanya adalah dusta dan tidak halal bagi setiap muslim 

untuk mempercayainya. Dan walaupun ditemukan puluhan dan ratusan berita penguat yang 

ditulis oleh orang-orang yang seperti Salim untuk memperkuat klarifikasi Salim ini, maka 

tetaplah itu berita dusta, wallahu a’lam. 

                                                                 
53

 Ibnu Adi berkata: “Ia mencuri (menjiplak) hadits.” (Mizanul I’tidal: 1/24) 
54

 Ibnu Ma‟in berkata: “Ia pendusta dan mencuri hadits.” (Mizanul I’tidal: 1/545) 
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Ketiga: Korupsi Dana Dakwah55
 

Adapun sebagai koruptor atau pencuri dana dakwah, maka Asy-Syaikh Usamah bin 

Athaya Al-Utaibi 56 حفظه اهلل berkata: “Sesungguhnya Salim Al-Hilali di dalam Markiz Al-

Albani memiliki 2 perhitungan keuangan. Satu perhitungan yang diketahui oleh bendahara 

markiz dan yang kedua hanya dia yang mengetahuinya. Kedua perhitungan tersebut atas 

nama dia sendiri karena Markiz Al-Albani adalah atas namanya (karena dia menjabat sebagai 

ketua markiz, pen) Dan Jam’iyyah Ihya’ut Turats pernah mengirimkan uang kepada Markiz 

Al-Albani (atas nama Salim, pen) sebesar 90 ribu Dinar Yordania atau sekitar ½ juta Real 

dengan perhitungan pribadinya tanpa sepengetahuan bendahara markiz ... dst. Rupanya 

siasat jahat Al-Hilali diketahui oleh Muhammad Nashr Musa (wakil ketua markiz) setelah  dia 

pulang dari mengunjungi Ihya’ut Turats. Dan ketika anggota markiz mengadakan 

pertemuan maka Salim Al-Hilali mengingkarinya dan berdusta atasnya.” Demikian kurang 

lebihnya penjelasan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه اهلل. 

Tersingkap sudah bahwa pembelaan “Masyayikh” Yordan selama ini terhadap Ihya'ut 

Turots (dan juga Al Irsyad beserta segenap jaringan hizbinya di negeri ini-ed) bukanlah atas 

nama pembelaan terhadap manhaj dakwah Salafiyyah, tetapi persekongkolan tukar guling 

dakwah dengan duit pembelaan senilai 90 ribu lebih dinar Yordan, walaupun berjalan tragis 

karena dikorup oleh Pimpinan Markiz Dakwah (bukan pimpinan Yayasan Dakwah), Al-

Muhaddits Salim Al-Hilali yang rakus harta.  

Pengiriman dana berjalan selama dua tahun dari 2004-2006!! Sepandai pandai 

Muhaddits Salim menggelapkan sanad dan dana, akhirnya ketahuan juga. Hilah aneh dan 

qiyas murahan pun diluncurkannya melalui Hajuriyun Abu Turob dan Abu Fairuz yang 

tergabung dalam Tim Advokat Apel Busuk Manalagi dengan dukungan penuh dari situs 

Aloloom yang ditukangi langsung oleh si Ghirbani Haddadi Madsus Ikhwani Kadzdzab57 yang 

penuh semangat menjadi juru bicaranya. 

                                                                 
55

 (ed) Hajuriyyun Abu Fairuz (dengan korektor Abu Turob) menantang penuh semangat ketika membela 

dan melindungi Sang Idola, Muhaddits Salim Al-Hilali: “… dan menuduh bahwasanya Asy Syaikh Salim 

Al Hilaliy -hafizhahullah- berlepas diri dari Ihyaut Turots tidak ikhlas lillahi ta‟ala, akan tetapi beliau 
melakukan itu karena “diceraikan” lebih dulu oleh mereka. Apakah si Dul ini menuduh yang demikian 
berdasarkan bukti yang dimilikinya? Tunjukkanlah dan tebarkanlah kepada umat bukti tadi 

sebagaimana engkau menebarkan tuduhan tadi. ” 
(Apel Manalagi Buat Cak Malangiy, seri 3)  
Na'am, dokumen-dokumen inilah yang kami tunjukkan,  dokumen yang telah ditebarkan kepada ummat 

oleh teman-teman lamanya (Muhaddits Salim Al-Hilali) yang merasa dikhianati duniawinya oleh 
penggelap dana dakwah yang BUKAN NASHIHUL AMIN ini! 
56

 Bisa dilihat dalam: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=22714. Beliau menceritakan berita ini 

dari Masyhur Hasan Salman, Hisyam Arif (sebelum ikhtilath) dan Hani Al-Mutawalli. 

57
 Dengarkan suara Syaikh Rabi‟ هلل   :ketika mentahdzir penjahat Madsus Ikhwani Aloloom ini di حفظو ا

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=22714
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Teman-temannya, Ali Hasan dkk dia qiyaskan (dengan qiyas yang RUSAK!) sebagai istri 

yang gemar mengobral uang! 

 

“Dan sebagaimana perkataan sebagian ikhwah yang mengetahui kasus ini sejak awal: 

“Seorang pria saja terkadang menyembunyikan uangnya dari istrinya jika dilihatnya sang istri 

tersebut gemar mengobralnya.” (Apel Manalagi Buat Cak Malangiy, seri 3) 

 
Gambar 36. Screenshot Juru bicara sekaligus Advokat dari Pencuri Al Hilali, sindikat Apel 

Busuk Manalagi, Aloloom Ghirbani Madsus Ikhwani.  

          …. 

“…dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya..”(Yusuf 26) 

Semua bukti dokumen-dokumen yang tersebar tentu saja berasal (dibongkar sendiri) 

dari teman-teman lama Salim Al-Hilali yang telah bertahun-tahun bahu-membahu 

berdakwah bersama dengannya. Jelas terlihat bahwa teman-teman seperjuangan Salim Al-

Hilali telah habis kesabarannya menyaksikan tingkah polah dan kerakusan Al-Allamah Al-

Muhaddits yang luar biasa terhadap dana dakwah mereka. Subhanallah, tidak nampak 

secuilpun adanya kepentingan dien sama sekali kecuali tontonan perselisihan masalah 

fulus58. Ya, Al-Wala’ dan Al-Bara’ yang harus terjadi dikarenakan permasalahan dana dakwah, 

                                                                                                                                                                                                                 

http://www.4shared.com/audio/CQhaz0O_/rabe_jarh_ghirbaniAlolo
om.html 

 
58

 (ed) Tidakkah Turatsiyyun dan yang sejenis dengan mereka mengambil pelajaran besar dari hal i ni? 

Bahwa Syaikh mereka yang selama ini membekingi legalitas dakwah hizbiyyahnya dan kemaslahatan 

dinar Ihya‟nya harus lulus dengan predikat  MUMTAZ dari Madrasah Dinar Ihya‟ut Turats dengan gelar 

sebagai MALING/PENCURI? Inikah kebaikan-kebaikan Dana Ihya‟ut Turots yang kamu sembunyikan 

dari pandangan ummat  wahai Hizbi Khabits Kadzdzab Fajir Firanda Andirja???! Datangkan Abdullah 

Taslim, ajak DOKTOR Muhammad Arifin Badri dan gandeng DOKTOR Ali Musri serta DOKTOR Nur 

Ihsan untuk bergerak bersama-sama menangkap dan menggelandang SI MALING/PENCURI dana 

“Khilafiyah Ijtihadiyah” itu!! Ataukah kalian membebaskan Salim Al-Hilali tetap berkeliaran ke sana ke 

mari tanpa tuntutan dan paksaan untuk mengembalikan seluruh dana dan aset Markaz Al-Albani yang 

http://www.4shared.com/audio/CQhaz0O_/rabe_jarh_ghirbaniAloloom.html
http://www.4shared.com/audio/CQhaz0O_/rabe_jarh_ghirbaniAloloom.html
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dan inilah salah satu kehebatan sekaligus kebusukan organisasi hizbiyyah Ihya’ut Turots (dan 

yang sejenis dengannya)!59 Tidak hanya ummat dan da’i-da’i lokal kelas bawah yang mereka 

garap agar “ngiler” dan kecanduan sebagai “pasien” dana hizbiyyahnya, bahkan para beking 

Jum'iyyah Hizbiyyahpun (sekelas Ulama Markaz Al-Albani) ternyata tak kuat juga untuk turut 

“ngiler” menikmati dan menggelapkan dananya. Ya, Tuan Makan Senjata, betapa tidak, 

dana yang semestinya digunakan untuk mensukseskan program-program Hizbiyyun Ihya’ut 

Turats untuk membeli dan menyantuni para du’at di Markaz Al -Albani ehh… si Direktur 

Markiz Dakwah (bukan Direktur Yayasan Dakwah!) malah “berijtihad” untuk memakan 

senjata tersebut alias dimasukkan ke kantongnya sendiri/dicurinya. Benar-benar tontonan 

“Khilafiyyah Ijtihadiyyah Firanda” yang harooom untuk ditiru apalagi diteladani. Allahul 

Musta’an.  

Sebuah contoh yang bagus kisah Senjata Makan Tuan (kata Firanda), saling sikat 

dan saling sikut sesama kawan. Apakah karena manhaj yang saling berlawanan? Ataukah 

karena bid'ah dan hizbiyyah yang harus dilawan? Tidak, tetapi tersentuh karena tendensi 

                                                                                                                                                                                                                 
dicuri dan digelapkannya karena kalian terlanjur meyakini bahwa permasalah dana Ihya‟ut Turats adalah 

permasalahan Khilafiyah Ijtihadiyah? Ya, Salim Al-Hilali haruslah tetap dihormati karena pencurian dan 

penggelapan dana tersebut adalah bagian dari Ijtihadnya???!! Maka hendaklah orang-orang yang masih 

dikarunia sisa akal sehatnya menyadari kejahatan keji Firanda dan konco-konconya dalam melindungi 

kejahatan dan kesesatan Ihya‟ut Turats di balik slogan menipu “Khilafiyyah Ijtihadiyah”.  

Bukankah seluruh dana yang telah digelapkan tersebut kalau bisa diambil kembali dari Salim Al -Hilali  

bisa kalian gunakan untuk membangun masjid, ma‟had,  rumah sakit, menyantuni anak yatim dan para 

janda, menggaji para da‟i kalian, mendirikan stasiun radio dan berbagai kebaikan-kebaikan dana Ihya‟ut 

Turats yang kalian gembar-gemborkan?? Benarlah apa yang ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin 

Hadi حفظه اهلل:  

ين … لٍد ٌىٓ لً ٌو فطق أٔا تاػسذو ٌساي اٌسّٓ أِا ىُ آْ ّرىٌٍّْ فْو ٌساي اٌسْٔا ًاٌسّناض ًاٌسضىُ فشراْ تني اٌساٌني أٔا ٌْس ْت

نو أُ فٍس ِا سطلين ٌىٓ دلا ذىٍّنا ػنو ِٓ زاي اٌسّٓ أتٌا أْ ّمثٌٍا فٍّا ِس زاي اٌسّناض ًاٌسضىُ مسؼٌا تو يف االٔرتٔد يف  ًْت

 اٌشثىح اٌؼادلْح فاػطفٌا اٌفطق تني ادلٌلفني ذؼطفٌْ اٌصازلني

“Aku katakan: “Tapi katakan kepadanya bahwa aku menjauhi Salim karena tendensi Ad-Dien. Adapun 

mereka sekarang, membicarakannya (Salim) karena tendensi dunia, dinar dan dirham. Maka sangat jauh 

antara kedua tendensi. Antara diriku dan Salim tidak ada uang sedikit pun. Ia tidak mencuri dariku. Akan 

tetapi, ketika kami membicarakan Salim dari tendensi Ad-Dien, mereka (teman-

teman Salim) tidak mau menerima (penjelasanku). Ketika tersentuh tendensi dinar dan 

dirham, maka mereka mendengarkan sendiri tentang Salim di situs Al-Alimiyah di internet. Maka kenalilah 

perbedaan antara kedua tendensi tersebut maka kalian akan mengetahui orang -orang yang jujur” 
59

 Yang sampai sekarang terus dibela dan dilindungi oleh da‟i da‟i hizbi sesat semacam Firanda dan 

kawan-kawannya. Wallahul musta‟an.  
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dinar dan dirham serta dollar!! Dan sungguh sangat memalukan jika orang yang dimuliakan 

sebagai “Muhaddits” dan “Al-Allamah” memilih jalan sebagai Ahli Duits Gelaps 

(baca:penggelap dana dakwah) hizbiyyun Ihya'ut Turats dan yang lainnya. Salim Al-Hilali 

gacoan Al-Hajuri ternyata tokoh Kibar Tasawwul, dan bukan hanya Kibar Tasawwul tetapi 

juga seorang Ahli Duits (bukan Ahli Hadits). Dan teman-temannya sendiri yang menjadikan 

bukti kiriman fulus kegelapannya sebagai pameran terang benderang untuk kita sekalian. 

Walhamdulillah.60 

Namun demikian, jejak perjalanan “dakwah” si Pencuri ternyata belum selesai…. 

Muhaddits gacoannya Al-Hajuri ternyata juga memakai jasa bank untuk tasawwulnya! 

                                                                 
60

 (ed) Maka…  

Kebenaran itu ibarat matahari 

Dan mata orang-orang-pun memandangnya 

Akan tetapi….  

Tersembunyi bagi orang-orang yang buta! 

Buta matanya, berapa banyak yang Allah muliakan dengannya  

Buta hatinya, apakah hidayah Allah sudi menghampirinya ?  

Ia demi Allah, benar-benar realita yang sangat pahit, sesungguhnya perkara ini persis sebagaimana yang 

difirmankan oleh Allah  :  

 

“Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada .” 

(QS. Al-Hajj: 46) 

Kita berlindung kepada Allah  dari realita mereka, kita benar-benar tunduk memohon kepada Allah  

untuk memberikan „afiyat bagi kita semua, kaum muslimin dari bala‟ ini, serta semoga Dia   mengambil 

tengkuk orang yang tertimpa bala‟ ini untuk dibawa kepada kebenaran dan hidayah . 

Sesungguhnya Hidayah itu adalah milik Allah . Tidaklah semua orang yang mengenal kebenaran 

kemudian dia beramal dengannya. Terkadang ada hal-hal yang membuatnya berpaling (Na‟udzubillah), 

bisa jadi iri hati dan dengki, sombong yang menjadikannya buta mata dan pekak telinga,  rakus terhadap 

duniawi serta ambisinya terhadap kemasyhuran dan kepemimpinan. Di sana, terdapat hal-hal lain yang 

membuat manusia berpaling dari kebenaran dan ahlinya padahal dia mengetahuinya. Semoga Allah 

menjauhkan kita semuanya dari tindakan tercela ini. Amin. [Menyoroti Kiprah Dakwah Ihya‟ Turots dkk. di 

Indonesia, hal. 589-590]  
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Gambar 37. Scan copy-an dokumen bank BCA, nampak gembong besar penyandang dana 

Hizbiyyun Irsyadiyyun Cholid Bawazer (Jl.Jakarta no.28 Surabaya lengkap dengan nomor 

teleponnya: 329) setor dana yang jumlahnya kecil kok (cuma 5000 dollar) ke Salim Al-Hilali 

Muhaddits gacoan Al-Hajuri. 

Setelah terbongkar aibnya (karena seringnya berdusta dan mencuri dana markiz) maka 

para anggota markiz (seperti: Muhammad Nashr Musa, Ali Al-Halabi, Masyhur Salman dan 

lain-lain) mengadakan pertemuan untuk melengserkannya dari markiz serta meminta tanda-

tangan (pengunduran diri dan pertanggungjawaban) tetapi Salim Al-Hilali tidak hadir dan 

bahkan melarikan diri. Demikian kurang lebihnya penjelasan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه اهلل. 

Salim Al-Hilali juga memalsukan kop surat Markaz Al-Albani dan juga memalsukan 

tanda tangan pengurus Markaz untuk mencuri dana dakwah. Berikut ini buktinya: 
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Gambar 38. Kop Surat Palsu. Bahkan kertas yang digunakan bukanlah kertas yang berkop 

surat resmi yang dikeluarkan oleh Markaz Al-Albani. Di pojok kiri atas nampak tulisan tangan 

Salim Al-Hilali Muhadditsnya Al-Hajuri. 
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Gambar 39. Bahkan tanda tangan (dasar dari pemalsuan dan penipuan) nampak tidak 

diplagiatnya secara “rapi.” 
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Salim Al-Hilali juga pernah mengkorupsi dan mengadakan mark up atas dana laptop 

dari Irsyadiyyun Turatsiyyun Indonesia (si pengirim, Ahmad Jawaz adalah orang kaya dari 

pihak hizbiyyun Irsyadiyyun Cholid Bawazir. Adapun Abu Sulaiman Aris Sugiyantoro adalah 

Mudir Ma'had Al-Ukhuwah At-Turatsi, Sukoharjo) Laptop tersebut diperuntukkan 4 syaikh 

markiz, masing-masing 1 buah laptop. Besar dananya adalah 8000 dollar!  

 
Gambar 40. Bukti Persaksian Aris Sugiyantoro (Sururi pimpinan Ma’had Ukhuwah Sukoharjo)  

telah dikirimnya dana tasawwul pengadaan 4 laptop Masyayikh Markaz Al-Albani yang 

akhirnya diembat oleh Salim Al-Hilali.  

Tetapi setelah ditanya kemana larinya dana tersebut maka dia berusaha 

menyembunyikannya dan mengkhianati amanah. Dan perkara ini baru diketahui ketika para 
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syaikh Markiz Al-Albani datang ke Indonesia pada sekitar bulan Syawal 1430H atau Oktober 

2009.61  

Salim Al-Hilali juga mengkorupsi keuangan Markaz Al-Albani dengan membelikan -

dengan uang tersebut- beberapa kavling tanah. Tanah-tanah tersebut diatasnamakan 

dirinya, anaknya dan istrinya, tentu saja bukti yang lengkap beserta namanya!! Berikut ini 

buktinya: 

                                                                 
61

 Bisa dilihat persaksian mereka di: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=383446  

 
Gambar 41. Pamflet Tabligh Akbar Ali Hasan dan Musa Nasr yang didatangkan oleh Hizbiyyun 
Surkatiyyun Perhimpunan Al-Irsyad 
 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=383446
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ي  ثش ه واى1000أك ح ع ساح ع ه   !! دوًل، ست

Gambar 42. Guinness Book Land Salim and Bu Salim ssst.. of the Record. Ditemukannya 

properti berupa tanah yang luasnya amat sangat bombastis (untuk ukuran kekayaan orang 
yang pekerjaannya hanya sekelas Direktur MARKIZ {bukan YAYASAN apalagi 
PERUSAHAAN!!}) DAKWAH yang dimiliki oleh Tuan Takur Salim atas nama dirinya, anaknya 

dan…istrinya!62  

                                                                 
62

 (ed) Dengan bukti hektaran tanah yang dibelinya (dan sebagiannya ATAS NAMA ISTRINYA!!), 
pantaskah Salim Al-Hilali berteriak tanpa malu melakukan hilah penggelapan dana yang tidak 
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Akhirnya tindakan memalukan ini tercium oleh masyarakat Yordania! Suatu surat kabar 

di sana memuat beberapa penyelewengan dana dari sebuah organisasi “Salafi” 

(baca:bekingnya Sururi Turotsi) (yakni: Markiz Al-Albani) yang dilakukan oleh salah satu 

pimpinannya (yaitu: Salim Al-Hilali, pen) atas nama donatur shadaqah dan infaq.63  

Kami katakan: Sungguh mirip kelakuan Si Maling Salim Al-Hilali ini64 dengan kelakuan para 

koruptor di Indonesia seperti Gayus Tambunan dan sebagainya. Para koruptor biasanya 

plintat-plintut ketika ditanya tentang larinya suatu dana keuangan. Demikian pula perkara 

yang terjadi pada Salim Al-Hilali. Jika yang melakukan korupsi itu Gayus dan sejenisnya maka 

itu bukan hal yang mengherankan karena mereka adalah orang-orang yang jahil dalam 

urusan agama. Tetapi ini menjadi aneh ketika tindakan korupsi itu dilakukan orang semisal 

Salim Al-Hilali yang selama bertahun-tahun menjadi Syaikh Ihya’ut Turats65 dan pembela 

                                                                                                                                                                                                                 
diberitahukannya kepada teman-temannya di Markiz Al-Albani melalui Hajuriyyun yang menjadi 
advokat/pembela sekaligus juru bicaranya (Abu Fairuz dan Abu Turob):  

 
“Dan sebagaimana perkataan sebagian ikhwah yang mengetahui kasus ini sejak awal: “Seorang pria saja 
terkadang menyembunyikan uangnya dari istrinya jika dilihatnya sang istri tersebut gemar 
mengobralnya.” 

(Apel Manalagi Buat Cak Malangiy, seri 3) 
 
Subhanallah, bagaimana bisa dalam Markiz Dakwahmu engkau berhilah (menyembunyikan penerimaan 

dana yang masuk) dengan qiyas rusak bahwa teman-temanmu seperti seorang istri yang gemar 
mengobral uangnya sementara istrimu sendiri -wahai Salim- (lengkap dengan namanya!) terbongkar 
kedoknya sebagai pengobral uang untuk membeli tanah sedemikian luas?! Istri siapa sesungguhnya dia 

wahai Salim (dan Hajuriyun pembelanya!) yang rakus uang dan gemar mengobral harta?! Istri adalah istri 
wahai Salim, teman tetaplah teman!! Sungguh Markiz Darul Hadits Dammaj warisan Syaikh Muqbil telah 
dihinadinakan kemuliaan dan kehormatannya oleh Al-Hajuri dan Hajuriyyun!! Markiz Dakwah warisan 

Syaikh Muqbil telah mereka gunakan untuk memuliakan, melindungi dan membela seorang PENCURI 
KIBAR yaitu Salim Al-Hilali (yang teman-teman lamanya dari kalangan hizbiyyun-pun tidak mau 
memakainya lagi karena rusaknya amanah dan akhlaq dustanya yang tercela)!  
63

 Bisa dilihat di: http://www.factjo.com/fullnews.aspx?id=1466  
64

 Akan tetapi apa yang terjadi ketika si koruptor ini “mengungsi” mencari “suakamaling” ke Dammaj? Dia 
mendapatkan perlakuan istimewa dan dimuliakan di sana sebagai Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Yang 

Mulia dengan imbalan mentahdzir Asy-Syaikh Abdurrahman Al Mar‟i, yang kemudian pencuri ini 
dipersilakan oleh Al-Hajuri maju sebagai senjata untuk melawan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al 
Madkhali حفظه اهلل!! Inna lillahi wa inna ilaihi raji‟un, wallahul musta‟an.  
65

 Simak senandung pujian “JAM’IYYATUNA”nya terhadap Ihya‟ut Turats (sekian tahun kemudian 

terbongkar kedoknya sebagai Maling dana Ihya‟nya dan sekaligus bukti nyata bahwa Masyayikh Markaz 

Al-Albani adalah Masyayikh Ihya‟ut Turats) ketika dia dengan sadar sesadarnya (ta npa paksaan apalagi 

tekanan) datang sebagai Direktur Markaz Al-Albani ke sarang Ihya‟ut Turats Kuwait di Jahra menjadi 

pembicara daurah di sana SELAMA SEPEKAN, mulai tanggal 4-9-2004:  

http://www.4shared.com/audio/j8CUgtoR/Salim_tazkiyah_Ihy_turath.ht

ml  

 

http://www.factjo.com/fullnews.aspx?id=1466
http://www.4shared.com/audio/j8CUgtoR/Salim_tazkiyah_Ihy_turath.html
http://www.4shared.com/audio/j8CUgtoR/Salim_tazkiyah_Ihy_turath.html


Memerangi Salafi, Membela & Memuliakan si Pencuri….Manhajnya Siapa?  Page 178 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Klasifikasi Data  

Akurasi Data         : A1. sangat valid 
Sumber Data : Abu Muhammad Abdur Rahman, bermukim di Kuwait dan sampai sekarang –

Walhamdulillah- belajar      kepada salah satu murid Syaikh Rabi‟ Hafidhahullah 

Nama Acara      : Daurah Ilmiyyah ke-2 
Penyelenggara : Lajnah Da'wah Wal Irsyad Jum'iyah  Ihya’ut Turots Kuwait cabang Jahra 
Tanggal            : mulai 4 s/d 9 September 2004 (bulan Desember datang ke Indonesia)  

Waktu acara     : Ba‟da Ashar (kira-kira pukul 15.00-17.00) 
Tempat             : Masjid Saalim Ali As-Shabah 
Alamat              : Jahra, Blok 91, Jahra-Kuwait 

Pengisi             : Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaly  
Moderator        : Abu Abdurrahman Rukayis At-Turotsiy Al-Anajiy  Al-Kuwaitiy  
Jabatan            : Imam Masjid tempat diadakannya Daurah  

Transkriptor      :  Abu Muhammad Abdur Rahman 
 
Isi Transkrip 

Terjemah dalam bahasa Inggris 

Moderator: 

Peace and Mercy of Allah be upon you all, as you are always keep on the attending these 

meetings. This meetings are your ways to get closer to Allah. Then,  your gains would weigh more in the 

day of judgment. We pray to Allah to use as for good reason (good knowledge).  

Firstly, Guidance and Daawa Committee in the Society of the Revival of Islamic Heritage in 

Kuwait, the Al-Jahra Branch would like to invite you to attend a course that will starts today. It is 

going to tackle two things. The first is about the expression of the prophet's traditions (Al-Hadith). This 

book will be explained or interpreted by Sheikh Saleem Al-Hilali from Jordan. May Allah be pleased with 

him and bestow upon him His Mercy. Secondary, Sheikh Salem Al-Hilali will talk about another book. It is 

about the means of dealing with rulers  in accordance with the true teaching of the Holy Quran and 

honored Sunnah (Traditions).  

Sheikh Saleem Al-Hilali is a well know figure. He is one of the student of the great scholar Al-

Albani. Shaikh Al-Hilali has written many books. One of these is explanation of Al-Hadith expressions. 

Another one is the explanation of Riyadh Al-Saleheen (Paradise of the good). He also made many 

authentications for some great books. May Allah bless him. I leave you with the Sheikh now:  

Sheikh Salem Al-Hilali 

We pray to Allah to help us, forgive us and to bestow upon us His blessings. We seek refuge in Allah from 

our wrongdoing and the negative deed we do. Those who are shown the true way by Allah will find the 

true way. I bear witness that there is no other god but Allah and I bear witness that Mohammad is His 

Messenger and His slave. The best speech is that of Allah and the and the best guidance is that of the 

prophet –peace be upon him-. Every invented thing is a bedaa and every bedaa is a means to mislead, 

and every of these leads to the Hell fire.  

Before we start explaining these two books, we pray to Allah that these meeting will be for the good 

of everybody. They will be a good start for the intended cooperation between Al-Albani centre in Jordan 
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Hizbiyyun Sururiyyun Irsyadiyyun di garda terdepan yang sekarang dielu-elukan sebagai Al-

Allamah Al-Muhaddits oleh sebagian orang-orang bodoh dan fanatikus Al-Hajuri di Dammaj. 

Jika kemudian Salim Al-Hilali melakukan klarifikasi dan bantahan terhadap pencurian 

dan korupsi dana yang dituduhkan kepada dirinya -sebagaimana yang dimuat dalam situs 

aloloom.net- apakah klarifikasinya bisa diterima? Kemudian jika dia bersumpah 100 kali 

apakah lantas sumpahnya bisa diterima? 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  menjawab: 

“Dan wajib dibedakan antara keadaan fasiqnya si tertuduh dengan keadaan adilnya. Maka 

tidak setiap orang yang tertuduh (mencuri atau membunuh dsb, pen) diterima sumpahnya 

dan tidak setiap penuduh itu dimintai bukti. Karena perkara yang dituduhkan jika merupakan 

dosa besar dan si tertuduh itu tidak dikenal keadilannya. Maka orang yang menghalalkan 

                                                                                                                                                                                                                 
and Jam’iyyatuna Jam’iyyah Ihya’ut Turath in Kuwait, with the hopes that our efforts will deepen 

our track for daawa for the true Salafi  trend. 

I pray for those in Al-Jahra Branch for their efforts in doing what  they are doing for the good of our 

faith. May Allah bless them all.  

Transkrip dalam Arab 

 



 

kalimat tdk jelas  

 

(Menyoroti Kiprah Dakwah Ihya Turots dkk di Indonesia, hal. 459-460) 
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(baca: membiasakan) pencurian atau pembunuhan pastilah akan menghalalkan (baca: 

membiasakan) sumpah. Apalagi ketika dia takut hukuman qishas dan potong tangan.” 

(Al-Fatawa Al-Kubra: 5/570) 

Beliau juga berkata: 

“Maka dapat diketahui bahwa seorang tertuduh jika merupakan orang fasiq maka boleh 

bagi si penuduh untuk tidak mempercayai sumpahnya, karena orang yang menghalalkan 

pencurian adalah orang yang menghalalkan bersumpah.” 

(Majmu’ Al-Fatawa: 14/487) 

Dalil dari Syaikhul Islam  adalah hadits Sahl bin Abi Hatsmah  pada peristiwa 

terbunuhnya seorang Anshar di perkampungan Yahudi di Khaibar. Rasulullah  bertanya 

kepada orang-orang Anshar: 



“Kalian memiliki bukti tentang siapa pembunuhnya?” Mereka menjawab: “Kami tidak 

memiliki bukti.” Beliau bertanya: “Mereka (Yahudi) mau bersumpah?” Orang -orang Anshar 

berkata: “Kami tidak rela dengan sumpah orang Yahudi.” Maka Rasulullah  tidak suka 

membatalkan tebusan darah sahabat Anshar yang terbunuh dan menebusnya (sebagai ganti 

denda, pen) dengan 100 ekor unta shadaqah.” 

(HR. Al-Bukhari: 6389, Muslim: 3159, Abu Dawud: 3920, An-Nasa’i: 4640)  

Dalam riwayat lain: 

 

“Maka mereka (kaum Yahudi) menulis surat kepada beliau dan bersumpah 50 kali atas nama 

Allah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya .” 

(HR. Abu Dawud: 3922) 

Sumpah orang Yahudi tidak diterima karena mereka adalah orang-orang fasiq. 

Demikian juga orang-orang fasiq lainnya sumpahnya tidak bisa diterima.  

Jadi, sumpah dari orang fasiq seperti Salim Al-Hilali ini tidak boleh kita terima walaupun 

dia bersumpah 50 kali.66 Dan ini juga menunjukkan betapa bodohnya situs aloloom.net 

                                                                 
66

 Meminjam ucapan Al-Imam Abu Usamah tentang kebohongan Yazid bin Abi Ziyad:  
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karena mengambil klarifikasi dan sumpah dari orang-orang yang fasiq dan bahkan membela, 

melindungi dan memuliakannya. Wallahul musta’an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
“Seandainya dia bersumpah 50 kali maka aku tetap tidak mempercayainya.”  
(Al-Badrul Munir: 6/341) 
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TAUBATNYA SHAHIBUL HAWA 

Setelah dicela dan dijarh oleh para ulama sebagai Shahibul Fitnah dan orang yang 

menyimpang dari manhaj As-Salaf, apakah pernyataan taubat dari Salim Al-Hilali mudah 

diterima begitu saja oleh Salafiyyun hanya dengan menulis surat klarifikasi kepada Al-

Hajuri? Apakah taubatnya seorang pendusta diterima begitu saja? 

Allah  berfirman: 

                                

                               

      .   

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 

keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam 

Al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati oleh semua mahluk yang dapat mela'nat, 

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan 

(kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha 

Menerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 159-160) 

Al-Allamah Al-Alusi  berkata: 

(  ) 

“(Mengadakan perbaikan) terhadap apa yang telah mereka rusak dengan segera menyusuli 

di dalam perkara yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan makhluk. Termasuk makna 

perbaikan adalah memperbaiki kaum mereka dengan membimbing mereka kepada Islam 

setelah menyesatkan mereka. Dan menghilangkan pendapat mereka yang menyimpang dan 

menggantikannya dengan pendapat yang benar ketika mereka mentahrif.” 

( ) 
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“(Menerangkan) maksudnya adalah menjelaskan perkara yang dijelaskan oleh Allah  

secara langsung. Dan dengan kedua perkara ini sempurnalah taubatnya.” 

(Ruhul Ma’ani: 2/77) 

Kedua syarat di atas belum dilakukan oleh Salim Al-Hilali, justru yang terjadi adalah 

sebaliknya. Dia memancing di air keruh, berdusta dan memanfaatkan fitnah ini untuk 

memecah belah kaum muslimin. Sehingga tidak mudah bagi Salafiyyun untuk menerima 

pernyataan taubat dan klarifikasi Al-Hilali karena Al-Hilali terkesan bermain-main dengan 

taubatnya. 

Setelah Salim Al-Hilali memenuhi kedua syarat di atas, maka taubatnya tidak langsung 

diterima secara otomatis. Tetapi dia harus menempuh hukuman yang lainnya terlebih dahulu 

seperti pemukulan, pengasingan dan lain-lain sebagaimana perlakuan Khalifah Umar bin Al-

Khaththab  kepada Shabigh bin Asal. 

Al-Imam Sulaiman bin Yasar  berkata: 

“Bahwa seseorang dari Bani Ghunaim yang bernama Shabigh bin Asal tiba di Madinah . Dia 

memiliki kitab-kitab. Kemudian dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat dan beritanya 

sampai kepada Umar. Umar mempersiapkan untuknya beberapa mayang kurma. Ketika dia 

memasuki tempat Umar dan duduk, Umar berkata: “Siapa engkau?”  dia menjawab: “Hamba 

Allah, Shabigh.” Umar berkata: “Aku hamba Allah yaitu Umar .” Beliau kemudian berisyarat 

kepadanya dan memukulinya dengan mayang tersebut. Beliau terus memukulinya sampai 

terluka dan darah mengalir melalui mukanya. Kemudian dia berkata: “Cukuplah wahai 

Amirul Mukminin! Demi Allah, telah hilang apa yang ada dalam kepalaku.” 

(Atsar riwayat Al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad: 905 (3/182) dan Ad-Darimi: 144 (1/66) dan 

di-shahih-kan oleh Asy-Syaikh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf dalam takhrij Kitab Fi Zhilalil 

Quran: 791 (1/281)) 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 

“Dan dari sini Al-Imam Ahmad mengambil istimbath bahwa taubatnya penyeru kebid’ahan 

adalah ditunda selama setahun sebagaimana Umar menunda taubatnya Shabigh bin Asal.” 

(Majmu’ul Fatawa: 7/86) 

Al-Allamah Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali حفظه اهلل juga menjelaskan hukuman bagi ahlul 

bid’ah sebelum akhirnya taubatnya diterima. Beliau berkata: 

“Adapun Umar, maka kisahnya bersama Shabigh bin Asal telah masyhur dan terkenal. Ketika 

dia menyebarkan syubhat di tengah manusia. Maka Umar memanggilnya dan memukulnya 

dengan pukulan yang keras dan memasukkannya ke penjara. Kemudian dia dipanggil lagi 

pada waktu yang lain, kemudian dipukul dengan pukulan yang keras dan dimasukkan ke 

penjara lagi. Pada kesempatan ketiga dia berkata: “Wahai Amirul Mukminin! Kalau engkau 

ingin membunuhku maka bunuhlah akau secara baik-baik! Dan jika engkau ingin 

mengeluarkan pikiran yang ada di kepalaku maka demi Allah, dia telah keluar. Dan orang-

orang yang ada di sampingnya tidak merasa aman darinya selama-lamanya. Setelah itu 

semua dia diasingkan ke Iraq dan manusia diperintahkan untuk menjauhinya. Ini adalah 

hukuman atas sebab syubhat-syubhat yang dia sebarkan diantara manusia.” 

(Al-Mauqif Ash-Shahih min Ahlil Bida’: 14) 

Beliau juga berkata: 
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“Apa yang dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khaththab  dengan Shabigh? 

Berapa bid’ah dan pokok-pokok yang rusak pada diri Shabigh? Beliau (Umar) mengumpulkan 

4 hukuman untuknya: penjara, pemukulan, pengasingan dan perintah diboikot selama 1 

tahun sampai tampak taubatnya yang baik.” 

(Qa’idah Nushahhih la Nuhaddimu inda Abil Hasan: 3) 

Hukuman di atas adalah untuk penyimpangan Salim Al-Hilali dalam manhaj seperti 

masalah muwazanah, sikap tamyi’ dan perkara lainnya yang menyelisihi manhaj As-Salaf.  

Adapun penyimpangan Salim Al-Hilali yang berupa kedustaan dan penjiplakan maka 

hukumannya adalah ditolak berita-beritanya sebagaimana keterangan yang telah lalu. 

Kami katakan: Mari kita lihat sikap jahil Al-Hajuri dan orang-orang jahil di Dammaj!! Ketika 

Salim Al-Hilali menyatakan taubatnya dan menyatakan “Aku berlepas diri dari Ihya’ut 

Turats”, “Aku berlepas diri dari Al-Maghrawi, Al-Ma’ribi”, “Aku berlepas diri dari Markiz Al-

Albani”, maka Al-Hajuri dengan pemahaman rusaknya langsung menyambutnya dan seolah-

olah dia berkata: “Marhaban, Silahkan bergabung dengan Markiz Dammaj.” 

Sikap Al-Hajuri -di dalam menerima pernyataan taubat dari Salim Al-Hilali yang 

menyimpang-ini adalah tidak sesuai dengan contoh Amirul Mukminin Umar bin Al-

Khaththab  dalam menerima pernyataan taubat Shabigh bin Asal setelah melalui proses 

panjang yang menyakitkan. 

Tidak tahukah engkau -wahai Al-Hajuri- bahwa sikapmu ini tidak memiliki contoh dari 

generasi awal? Maka marilah kita bandingkan antara cara Al-Hajuri ketika menerima 

pernyataan taubat seorang ahlul hawa’ dengan cara Al-Imam Ahmad ?!!  

Abu Bakar Al-Marwadzi  berkata sebagaimana disebutkan dalam Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah ?: 

“Al-Imam Ahmad berkata kepadaku: “Aku didatangi oleh Harun Al -Hammal kemudian dia 

berkata (kepadaku): “Sesungguhnya Ibnuts Tsallaj (tokoh Jahmiyyah yang berpemahaman 

bahwa Al-Quran itu makhluk, pen) telah bertaubat dari berteman dengan Bisyir Al-Marisi. 
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Maka aku akan mendatangkannya kepadamu.” Maka Al -Imam Ahmad berkata: “Aku tidak 

ingin seseorang melihat orang itu (Ibnuts Tsallaj) di depan pintuku!”  Harun berkata: “Aku 

ingin mendatangkannya antara maghrib dan isya’.” Al -Imam Ahmad berkata: “Dan Harun 

terus memintaku untuk menerimanya.” Kemudian Harun membawanya kepadaku dan aku 

katakan kepadanya (Ibnuts Tsallaj): “Pergilah engkau sampai benar taubatmu!” Ibnuts 

Tsallaj menampakkan taubatnya di depan Al-Imam Ahmad kemudian pulang. Dan akhirnya 

(tidak berselang lama) ternyata telah sampai berita kepada kami bahwa Ibnuts Tsallaj 

menampakkan bid’ah (baru) yaitu tawaqquf (berdiam diri dari ke-makhluk-an Al-Quran dan 

tidak menafikannya serta tidak pula menyetujuinya, pen)” 

(Al-Fatawa Al-Kubra: 6/405) 

Demikianlah cara Al-Imam Ahmad  dalam menangguhkan pernyataan taubat seorang 

ahlul bid’ah yang berbeda dengan cara Al-Hajuri dalam menerima pernyataan taubat Salim 

Al-Hilali. 

Jika kita cermati kesalahan Al-Hajuri di atas, maka Ja’far Umar Thalib pun bisa meniru 

langkah Salim Al-Hilali untuk bergabung dengan Al-Hajuri setelah pernyataan taubatnya 

ditangguhkan oleh Al-Allamah Rabi’ Al-Madkhali حفظه اهلل. Ini karena proses taubat 

menurut Al-Hajuri sangat mudah yaitu cukup dengan memberikan tazkiyyah kepada Markiz 

Dammaj dan berfatwa tentang haramnya yayasan secara mutlak dan menyatakan bahwa 

Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mar’i adalah hizbi. Wallahul musta’an. 

Bahkan sikap Al-Hajuri ini tidak bisa dimasukkan ke dalam Bab Menyambut Taubatnya 

Shahibul Fitnah tetapi dimasukkan ke dalam Bab Melindungi Shahibul Hawa. 

Rasulullah  bersabda: 

“Dan semoga Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid’ah.”  

(HR. Muslim: 3657, An-Nasa’i: 4346 dan Ahmad: 813 dari Ali bin Abi Thalib ) 

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi  berkata: 

“Makna (orang yang melindungi) adalah bergabung dan menyambut kedatangannya.”  

(At-Taisir bi Syarh Al- Jami’ish Shaghir: 2/572) 
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Bandingkan pula sikap Al-Hajuri yang menyambut hangat dan bertabayyun (baca: 

meminta klarifikasi) kepada pencuri Salim Al-Hilali (sebagai Shahibul Fitnah) dengan sikap Al-

Imam Mujahid yang tidak mempercayai klarifikasi Ghailan Al-Mubtadi’!! 

Hamid Al-A’raj  berkata: 

 

“Ghailan (Al-Maqdisy) tiba di Makkah dan tinggal beri’tikaf di sana. Kemudian Ghailan 

menemui Al-Imam Mujahid dan berkata: “Wahai Abul Hajjaj! Telah sampai kepadaku bahwa 

engkau melarang manusia untuk bergaul denganku dan engkau membicarakan (kesalahan -

kesalahan)ku. Dan berita yang sampai kepadamu adalah bukan pendapatku. Pendapatku 

tidaklah demikian dan aku hanyalah berkata demikian.” Kemudian Ghailan menjelaskan 

sesuatu yang tidak diingkari oleh Al-Imam Mujahid. Setelah Ghailan pergi (dari majelis) maka 

Al-Imam Mujahid berkata: “Janganlah kalian bermajelis dengannya (Ghailan) karena dia 

adalah seorang Qadari (berpemahaman qadariyyah)!” 

(Atsar riwayat Ibnu Wadhdhah dalam Al-Bida’: 127 (138)) 

Sikap Al-Imam Mujahid  di atas akan berbeda dengan sikap Al-Hajuri. Ketika Salim Al-

Hilali menyatakan: “Aku tidak berkata demikian”, “Aku hanya berkata demikian”, “Aku 

tidak berbuat demikian”, maka serta merta Al-Hajuri (seolah) berkata: “Kalau begitu, 

engkau bukan Shahibul Fitnah.” Wallahul musta’an. 
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AL-HAJURI DAN BAL’AM 

Sikap Al-Hajuri -yang menjual manhaj As-Salaf dengan kesesatan Salim Al-Hilali- untuk 

mendapatkan penghormatan atas dirinya adalah menyerupai sikap Bal’am bin Ba’aura’ yang 

bersekongkol dengan orang-orang sombong untuk melawan Nabi Musa  dan kaum 

muslimin-. Ini adalah sikap yang tidak pantas dari seorang Bal’am yang memiliki ilmu Al -Kitab 

dan mendapatkan nikmat terkabulnya do’a. Sebagai hukumannya Allah  mencabut 

keilmuan dan segala kelebihannya. 

(Silakan baca kisah selengkapnya dalam Tafsir Ibnu Katsir: 3/506-512 pada tafsir surat Al-A’raf 

ayat 175-176) 

Allah  berfirman: 

                                   

                               

                                  

         

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat -ayat 

Kami (ilmu tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia 

diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. 

Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, 

tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka 

perumpamaannya seperti anjing jika engkau menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika 

engkau membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga) Demikian itulah perumpamaan 

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-

kisah itu agar mereka berfikir.” (QS. Al-A’raf: 175-176) 

Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah  berkata: 
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“Jadi Allah menyerupakan orang yang diberi Al-Kitab dan Al-Ilmu oleh-Nya -dengan 

pemberian yang khusus atasnya- kemudian tidak mau mengamalkannya serta mengikuti 

hawa nafsunya, lebih memilih kemurkaan Allah daripada ridha-Nya, lebih memilih dunia 

daripada akhiratnya dan lebih memilih makhluk daripada Al-Khaliq, Allah menyerupakan 

orang itu dengan anjing sebagai binatang yang paling kotor, paling rendah dan paling 

buruk…” 

(At-Tafsirul Qayyim: 1/442) 

Inilah keserupaan Al-Hajuri dengan Bal’am di dalam menjual perkara agama dengan 

urusan duniawi. Wallahul musta’an. 
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PERTEMANAN YANG MEMBINASAKAN 

Bergabungnya Salim Al-Hilali -yang telah ditahdzir oleh para ulama- dengan Al-Hajuri 

bisa menjadi sebab ikut ditahdzirnya Pemimpin Markiz Dammaj ini sebagai suatu bentuk 

konsekuensi. Ini karena manhaj setiap orang dinilai dari manhaj temannya.  

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: 

“Seseorang (dinilai) menurut agama temannya, maka hendaknya seseorang melihat dengan 

siapa dia berteman!” 

(HR. At-Tirmidzi: 2300, dia berkata “hasan gharib”, Abu Dawud: 4193, Ahmad: 7685 dan Al-

Allamah Al-Albani menilainya hasan dalam Shahihul Jami: 3545) 

Al-Imam Ibnu Mas’ud  berkata: 

“Berilah penilaian kepada manusia berdasarkan teman-teman mereka!”  

(HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf: 26105 (8/401) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir: 

8938 (9/187)) 

Al-Imam Yahya bin Sa’id Al-Qaththan  berkata: 

“Ketika Sufyan Ats-Tsauri tiba di Bashrah maka beliau mulai membahas perkara Ar-Rabi’ bin 

Shabih dan kedudukannya di sisi manusia. Beliau bertanya: “Apakah madzhabnya?” Mereka 

berkata: “Tidaklah madzhabnya kecuali As-Sunnah.” Beliau bertanya: “Siapakah 

temannya?” Mereka menjawab: “Orang qadariyyah.” Maka beliau berkata: “Kalau begitu, 

dia adalah seorang qadariyyah.” 

(Al-Ibanah: 2/453 sebagaimana yang disebutkan dalam Lammud Durril Mantsur atsar: 167) 

Jika mereka berkata: “Al-Hajuri di atas As-Sunnah.” Maka kita bertanya: “Siapakah 

teman Al-Hajuri?” Jika mereka menjawab: “Al-Hajuri berteman dengan Salim Al-Hilali.” J ika 

Salim Al-Hilali kita ketahui adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta maka kita sangat 
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khawatir kalau Al-Hajuri telah menjadi pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta karena dia 

ridha memiliki teman yang memiliki sifat-sifat seperti itu. 
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BENARKAH SALIM SI PENDUSTA & PENCURI TELAH BERTAUBAT? 

SEBUAH TANTANGAN MUBAHALAH  

DARI SYAIKH USAMAH AL-‘UTAIBI HAFIZHAHULLAH67 

 السالم عليكن

Berikut ini pernyataan terakhir dari Asy-Syaikh Al-‘Utaibi hafizhahullah tentang Salim Al-Hilaly 

yang disampaikan pada hari Senin tanggal 8-3-2010 

 

Salinan: 

Perihal: Kedustaan Salim Al-Hilaly! 

Surat Petisi yang pertama #3 

Abu ‘Umar Usamah Al-‘Utaibi hafizhahullah 

Tanggal pencatatan: November 2009 

Delik Penyertaan/aduan: 23 

 

Jazakumullahu khairan wa baarakafiikum 

Orang ini, yakni Salim Al-Hilaly, dirinya telah menimpakan kejahatan pada dirinya sendiri 

dengan ucapan-ucapannya ini. 

Dan orang ini memiliki sejumlah bencana dan mushibah. 

Kita berlindung kepada Allah  dari kesesatan dan hawa nafsu. 

 

Diantara mushibah-mushibah tersebut: 

1. Beberapa kesesatannya yang berkaitan dengan keyakinan: - sementara ini 

kesampingkan dahulu permasalahan fikih karena dia bukan orang yang terlatih dalam 

bidang ini -. 

2. Dia jelas-jelas telah menggelapkan dana seperti jelasnya matahari di perempat siang. 

Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Sesungguhnya dia 

mengetahui bahwa dirinya adalah seorang pencuri. Akan tetapi dia telah sombong 

untuk mengakui dosa. Dia anggap bahwa pengakuannya akan dosa dapat 

mengurangi kehormatan dan mencemarkan nama baiknya. Sementara “orang 

miskin” ini tidak mengetahui bahwa terus-menerusnya dia di atas kedustaan dan 

tidak mau mengakuinya, tidaklah akan menambah kecuali kesesatan dan kerusakan 

pada dirinya… 

                                                                 
67

 Pembahasan tambahan dari kami (editor) mengingat pentingnya permasalahan kejahatan orang ini.  
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3. Dia telah memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti menjual satu 

kitab yang sama kepada dua penerbit secara sembunyi-sembunyi maupun merampas, 

kemudian tatkala hal ini diketahui/terbongkar, iapun tidak takut akan dosanya. 

4. Mencuri hasil karya orang lain secara langsung dari para penulis atau pengarang baik 

salaf maupun khalaf tanpa rasa malu sedikitpun. Sungguh benar sabda Rasulullah : 

إذا لن تستح فبصنع هب شئت                                      

“Jika engkau tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sekehendakmu” 

5. Dia adalah pendusta yang paling jahat, tenggelam dalam sumpah-sumpah yang 

berbahaya dan terus-menerus menantang mubahalah padahal dirinya mengetahui 

bahwa dia adalah pendusta lagi pendosa. 

6. Curang ketika berdebat dan lalim terhadap hamba-hamba Allah atas dasar dugaan 

dan prasangka bahkan kedustaan yang jelas yang kemudian berubah menjadi 

penyakit kronis pada dirinya. Penyakit ini telah berjalan bersama iblis di dalam 

darahnya. 

7. Seorang Haddadiyyah yang kotor permusuhannya. Dia berubah menjadi demikian 

setelah mengambil sikap lembek (kesana kemari, tidak jelas sikapnya dalam 

permasalahan agama/manhaj–ed) dan kebinasaan/menyia-nyiakan diri. Semua itu 

masuk dalam bab: “Sesungguhnya tujuan akan membolehkan segala cara”  

8. Bermuka dua, mendatangi seseorang dengan sikap ini dan orang lain dengan sikap 

yang lain pula. Bahkan anda bisa mengatakan bahwa ia adalah orang yang bermuka 

banyak. 

9. Pembuat makar, penipu, main-main dan tidak punya pendirian. 

10. Berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu dan petunjuk. Menceburkan diri pada 

berbagai permasalahan ilmu tanpa mempelajari dan menelaah terlebih dahulu 

bahkan menyerang disertai minimnya tambahan faidah, pendeknya langkah, 

lemahnya pemahaman dan jeleknya akhlaq/perangai. Seperti kata pepatah:  تسوع جعجعة

                                                              وال ترى طحنًب

 “Kau dengar suara gaduh (lesung) tapi engkau tak melihat tepung” 

11. Mencela para ulama dan penuntut ilmu atas dasar hawa nafsu, kezhaliman, 

kebodohan dan menyimpang dari jalan para ulama rabbaniyyin.  

12. Jelek perangainya, jelek akhlaqnya, kasar dan penakut. 

Itulah sebagian mushibah dan kezhaliman-kezhaliman Salim Al-Hilaly.. 
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Apabila engkau telah selesai membacanya, maka aku akan menulis bantahannya dengan 

lebih jelas dan merinci mushibah-mushibah yang dikumpulkan oleh pendosa yang satu ini... 

Maka saya dari mimbar ini:  

Saya tantang Salim Al-Hilaly untuk melakukan mubahalah dalam tiga permasalahan: 

A. Sesungguhnya Salim Al-Hilaly telah mencuri/menggelapkan dana milik kaum muslimin 

yang disetorkan/dibayarkan guna menopang Markaz Al-Imam Al-Albani dan begitu 

antusias (rakus) memakannya dengan cara yang bathil, baik secara sembunyi-

sembunyi maupun tipuan hingga Allah-pun menampakkan sejumlah diantara 

perbuatannya itu. 

B. Sesungguhnya Salim Al-Hilaly adalah seorang pendusta. Mengucapkan sumpah yang 

kasar/keras kepala dalam keadaan dusta dan bohong, sementara mengetahui bahwa 

dirinya adalah dusta. 

C. Sesungguhnya Salim Al-Hilaly telah mencuri sejumlah jerih payah orang lain dari para 

pengarang, pentahqiq dan penerbit. Suatu perkara yang telah disepakati orang -orang 

pada saat ini bahwa dia adalah “pencuri” (hasil karya  orang lain.pent.) demikian pula 

telah disepakati oleh segenap orang-orang yang alim/mengerti di dunia Islam.  

Inilah 3 hal yang aku serukan kepada Salim Al-Hilaly agar kita berdo’a supaya laknat Allah  

menimpa orang orang-orang yang pendusta. 

 واهلل أعلن وصلى اهلل وسلن على نبينب هحود 

Abu ‘Umar Usamah Al-Utaiby 

Persaksian pribadi dari kumpulan surat-surat perkara yang membahas tentang tulisan-tulisan 

delik aduan. 

Tertulis melalui Abu ‘Umar Usamah Al-‘Utaiby. 

 والسالم عليكن

 

(Sumber: albaidha.net, هاللي  ( آخر كالم للشيخ العتيبي في سلين ال
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HASAN BIN QASIM AR-REIMI, PENDUSTA BERIKUTNYA  

Allah  berfirman: 

ْٓ َِ ًَ ِٓ ُْ َُّى  َلِطًّنا َفَساَء َلِطًّنا ٌَُو اٌَشَْْطا

“Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman 

yang seburuk-buruknya.” (QS. An-Nisa’: 38).  

Adi bin Zaid Asy-Sya’ir  berkata: 

ْٓ َّْطِء َػ ًْ َذْسَأْي ٌَا اٌْ ْٓ ًََس ًُ َلِطِّنِو َػ ٍٓ َفُى ِْ َلِطّ َُّماَض  َّْمَرِسُ ِتاٌْ

ٌٍَْ ِفِ ُوْند إَشا  ُْ َفَصاِحْة َل  اٌَطِزُ ََِغ َفَرْطَزٍ اٌَْأْضَزٍ َذْصَحْة ًٌََا ِذَْاَضُى

 “Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, tetapi bertanyalah tentang temannya. 

Karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Jika kamu berada di suatu kaum maka 

bertemanlah dengan orang-orang yang baik saja dan jangan berteman dengan orang-orang 

yang hina maka kamu akan ikut menjadi hina bersama orang-orang yang hina.” (Adabud 

Dunya wad Dien: 206). 

Dan sudah diketahui dalam fitnah Salim Al-Hilali ini bahwa posisi Hasan bin Qasim Ar-Reimi 

adalah sebagai teman mudzakarah dan teman muhadlarah bagi Si Setan Salim Al-Hilali. 

Ini diakui sendiri oleh Hasan Ar-Reimi Al-Kadzdzab dalam pernyataannya: 

 اخل...ىـ ػٓ ىصه اٌؼثاضج1431ًلس ذصاوطُخ ِغ اٌشْد سٍُْ تٓ ػْس اذلاليل أشناء ظّاضذو دلسّنح ػسْ ٌؼاَ 

“Dan aku bermudzakarah bersama Asy-Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali dalam pertengahan 

ziarahnya ke Aden tahun 1431 H tentang ungkapan ini…dst.” (Taslithul Adlwa’: 23). 

Kemudian sikap yang lebih jelek lagi dari Hasan Ar-Reimi ini adalah bahwa ia menganjurkan 

teman-temannya untuk mengambil ilmu dari Si Setan Salim Al-Hilali. Kalimat anjurannya 

diumumkan dalam situs jelek  aloloom. 

ًحس  - حفظو اهلل- أتِ أساِح سٍُْ تٓ ػْس اذلاليل / فضٍْح اٌشْد احملسز شُ ذططق يف هناّح احملاضطج إىل لسًَ 

 .ػٍَ اغرناَ فطصح لسًِو إىل ػسْ
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“Kemudian Ar-Reimi mencari jalan –di akhir muhadlarah- untuk menyambut Fadlilatusy 

Syaikh Al-Muhaddits (baca: Asy-Syethan, pen) Salim bin Ied Al-Hilali dan menganjurkan 

(mereka) untuk mempergunakan kesempatan atas kunjungan Al-Hilali.”68 

Sehingga kalau kita ingin memberikan penilaian yang objektif tentang siapakah Hasan bin 

Qasim Ar-Reimi ini maka lihatlah siapakah Salim Al-Hilali yang menjadi teman 

mudzakarahnya. Jika Salim Al-Hilali adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta maka 

Hasan bin Qasim Ar-Reimi adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta!!!  

Sehingga segala berita yang ditulis oleh Hasan bin Qasim Ar-Reimi seperti dalam kitab 

Taslithul Adlwa’ dan lain-lainnya adalah kebohongan semata. Bagaimana kita bisa 

mempercayai berita yang dibawa oleh seorang pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta 

seperti Ar-Reimi ini?? Wallahul musta’an.69 

                                                                 
68

 http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=6580  

69
Di antara bukti kebohongan Si Kadzdzab Hasan Ar-Reimi ini adalah kebohongannya atas nama Al-

Allamah Rabi‟ bin Hadi Al-Madkhali tentang kitab Al-Ibanah karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam. Ia –

dengan kebohongannya- berkata:  

غ ًفمو اهلل لس اسرغطب أْ ٌّضغ امسو ػٍْو ًىٌ آْ تصسز ذمٌميو ًصْأرو، فأّٓ اإلجازج ًاإلفازج ادلعػٌِح  حرَ أْ شْرنا ضْت

 !!!!؟

“Sampai Syaikh kami Rabi‟ –semoga Allah memberikan taufiq kepadanya- menganggap aneh 

dicantumkannya nama beliau atas kitab tersebut (Al-Ibanah). Dan beliau sekarang berencana 

untuk membetulkannya dan menjaganya. Maka mana kebaikan dan faedah yang disangkakan ada 

pada kitab tersebut??” (Taslithul Adlwa‟: 15).  

Kami katakan: 

Dari manakah Al-Kadzdzab Ar-Reimi ini mendapatkan berita ini dari Asy-Syaikh Rabi‟? Apakah dari 

telepon? Dari Al -Hajuri? Dari Salim Al-Hilali? Dari surat kabar? Ataukah ia menghadap langsung kepada 

beliau? Mana buktinya?  

Allah  berfirman: 

ًْ ُْ َىاُذٌا ُل ْْ ُتْطَىأَُى ُْ ِإ  َصاِزِلنَي ُوْنُر

“Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".”  (QS. Al-

Baqarah: 111). 

Al-Imam Ibnul Mubarak berkata:  

ْٓ اٌِْئْسَناُز ِِ ِٓ ا اٌِسّ ٌٌَْ ْٓ ٌََماَي اٌِْئْسَناُز ًٌََ  َشاَء َِا َشاَء َِ

“Isnad itu termasuk dari Ad-Dien. Seandainya tidak ada isnad maka setiap orang akan berkata 

sesukanya.” (Riwayat Muslim dalam Shahihnya: 1/38, At-Tirmidzi dalam Sunannya: 12/486).  

Lihat lebih lengkap bukti-bukti ridhanya Syaikh Rabi حفظو اهلل terhadap Kitab Al-Ibanah di link:  

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=6580
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Teman Ar-Reimi ini adalah sejelek-jelek teman karena mengumpulkan berbagai sifat jelek. 

Dan alangkah jauh jalan yang ditempuh olehnya dengan jalan As-Salaf. 

Ketika Abu Hurairah  diajari oleh syetan ayat Kursi, apakah beliau langsung mengadakan 

diskusi dan mudzakarah dengan syetan pencuri tersebut?70 Coba bandingkan teladan dari 

Abu Hurairah dengan sikap sesat Ar-Reimi yang bermudzkarah dengan Si Syetan pencuri 

Salim Al-Hilali!! Seolah-olah Ar-Reimi menelan apa saja yang ada dari muntahan Si Setan Salim 

Al-Hilali!!! 

Sehingga thariqah yang ditempuh oleh shahabiyun jalil Abu Hurairah  dengan Ar-Reimi 

adalah thariqah yang sangat bertentangan.  

Ar-Reimi dipromosikan Hajuriyun melalui teror SMS sebagai "murid khusus" Syaikh Rabi'  

 ,Sungguh sangat mencengangkan bahwa si "murid khusus" ini malah durhaka .حفظه اهلل

membangkang dan menentang "guru khususnya" (Syaikh Rabi' حفظه اهلل) dengan 

mengadakan diskusi dan mudzakarah dengan pencuri Salim Al-Hilali serta menghasung 

segenap Hajuriyun untuk memuliakan dan mengambil manfaat ilmu darinya padahal telah 

berlalu penjelasannya bahwa "guru khususnya", Syaikh Rabi' حفظه اهلل telah mentahdzir  

dari orang jelek dan jahat ini. Beliau berkata –sebagaimana penukilan Asy-Syaikh Usamah bin 

Athaya Al-Utaibi حفظه اهلل -: 

السالم علٍكن وسمحح اهلل وتشكاتو سلٍن اذلاليل كزاب وساسق وهتلوى جية احلزس والتحزٌش هنو وىو صاحة فتنح وشق 

للصف السلّفً فاحزسوه 

                                                                                                                                                                                                                 

http://www.4shared.com/account/document/FdwnIfbs/Raimi_Syaikh_Rabi_dan_Ki

tab_Ib.html 

Dan lihat tamparan dua kali (karena Kitab Ibanah telah dikoreksi dua kali oleh Syaikh Rabi” حفظه اهلل) 

terhadap si pendusta Ar-Reimi sebagaimana persaksian dan penjelasan langsung Syaikh Muhammad Al-

Imam sepulang beliau dari Haji dan menemui Syaikh Rabi‟ حفظه اهلل: 

http://www.4shared.com/document/88KFIYJH/SYAIKH_RABI_BELUM_

MENGOREKSI_K.html  
Ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa mereka adalah pembawa Silsilatul Kadzib (Mata 

rantai kedustaan). Mereka tidak segan-segan berdusta untuk melariskan bid‟ah dan hizibnya.  
70

 Abu Hurairah  tidak bermudzakarah dengan syetan tersebut tetapi datang dan bermudzakarah 

bersama Rasulullah . Beliau berkata:  

ٌَ َصَسَلَه ٌْ َشاَن َوُصًٌب ًَُى  َشَْْطا

 “Ia adalah benar sedangkan ia  pendusta. Ia adalah syetan.”  (HR. Al-Bukhari: 3033, At-Tirmidzi: 

2805).  

http://www.4shared.com/account/document/FdwnIfbs/Raimi_Syaikh_Rabi_dan_Kitab_Ib.html
http://www.4shared.com/account/document/FdwnIfbs/Raimi_Syaikh_Rabi_dan_Kitab_Ib.html
http://www.4shared.com/document/88KFIYJH/SYAIKH_RABI_BELUM_MENGOREKSI_K.html
http://www.4shared.com/document/88KFIYJH/SYAIKH_RABI_BELUM_MENGOREKSI_K.html
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“Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Salim Al-Hilali adalah pendusta, pencuri, 

berganti-ganti warna (seperti bunglon, pen). Wajib berhati-hati darinya dan mentahdzirnya. 

Ia adalah pemilik fitnah, memecah belah barisan Salafi maka berhati-hatilah kalian 

darinya!”71 

Maka bagaimana bisa orang jelek lagi jahat yang sudah ditahdzir oleh "guru khususnya" 

(Syaikh Rabi') seperti di atas malah dijadikan teman diskusi dan mudzakarah serta digelari 

oleh "murid khusus" beliau sebagai Fadlilatusy Syaikh Al-Muhaddits (baca: Asy-Syetan, pen) 

Salim bin Ied Al-Hilali dan menganjurkan (mereka) untuk mempergunakan kesempatan atas 

kunjungan Al-Hilali?! "Murid khusus" model apa Hajuriyun semacam ini??! 

Kami katakan: 

Jika ditanyakan siapakah yang lebih sesat? Salim Al-Hilali ataukah Hasan Ar-

Reimi? 

Maka jawabannya adalah bahwa Hasan Ar-Reimi lebih jelek keadaannya daripada Salim Al-

Hilali. Al-Imam Ibnu Aun  berkata: 

ثسع أىً جياٌس ِٓ ثسع أىً ِٓ ػٍْنا أشس اٌ  اٌ

“Orang yang bermajelis dengan Ahlul Bid’ah itu lebih berat (kesalahannya) bagi kami 

daripada (kesalahan) Ahlul Bid’ah itu sendiri.” (Al-Ibanah li Ibni Baththah: 2/473, melalui 

penukilan Al-Ajwibah Al-Mufidah an As’ilah Al-Manahijil Jadidah: 80).  

Sehingga kesalahan Hasan Ar-Reimi itu lebih berat daripada kesalahan Salim Al-Hilali 

meskipun kedua-duanya  adalah Ahlul Bid’ah.  

Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri  berkata: 

 ِثرسع فيٌ ػنسٔا ادلثرسػح ِاشَ ِٓ

“Orang yang berjalan bersama Ahlul Bid’ah menurut kami adalah juga Ahlul Bid’ah.”  (Al-

Ibanah li Ibni Baththah: 2/473, melalui penukilan Al-Ajwibah Al-Mufidah an As’ilah Al-Manahijil 

Jadidah: 80). 

Permusuhan Salim Al-Hilali terhadap dakwah salafiyyah terungkap jelas dalam dokumen-

dokumen bisnis dakwahnya (yang dibocorkan dan disebarluaskan oleh teman-teman 

lamanya) dengan organisasi-organisasi besar hizbiyyah yang sebagian dana dakwah yang 

                                                                 
71

 Bisa dilihat di: http://www.m-noor.com./showthread.php?p=11303#post11303  

http://www.m-noor.com./showthread.php?p=11303#post11303
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dikucurkan telah ditilep dan dicurinya. Terungkapnya fakta yang tersembunyi (selama 

bertahun-tahun) bahwa pembelaannya terhadap Hizbiyyun selama ini ternyata TIDAK 

GRATIS!!   

Peperangan Salim Al-Hilali terhadap dakwah Salafiyyah juga tampak nyata dengan bukti 

tulisan “Mujmal Masa’il Al-Iman” yang dikeluarkan resmi oleh Markiz Al-Albani. Di situ ia 

secara patungan dengan Masyhur Hasan Salman Al-Mubtadi’ dkk. membantah Al-Lajnah Ad-

Daimah yang telah me-murjiah-kan Ali Hasan Al-Halabi sebagaimana  dalam keterangan yang 

telah lalu. 

Dan langkah Salim Al-Hilali itu ternyata ditiru oleh Si Setan Hasan Ar-Reimi. Ia menulis buku 

jelek yang berjudul “Isyharus Saifil Yamani”72 dan memerintahkan orang-orang sesatnya 

                                                                 
72

 Di antara sebagian contoh jahilnya Hasan Ar-Reimi dalam tulisan jeleknya ini adalah sikap plin-

plannya dalam menyikapi fitnah Hajuriyyah ini. Dalam suatu halaman ia memasukkan fitnah ini ke 

dalam kategori kelompok yang masih “Salafy” . Ia mencela Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari dengan 

perkataannya:  

فرأًِ شٌه جْسا ّرثني أٔه لس حىّد ػٍَ اذٌأه اٌسٍفْني تأحىاَ جائطج وً شٌه ٔرْجح ٌالسرؼجاي فَ األٌِض ًػسَ اٌطظأح 

 ًاٌرصثد

“Maka perhatikanlah dengan baik! Maka akan jelas bahwa kamu (Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari) 

telah menghukumi atas saudara-saudaramu Salafiyyin dengan penghukuman yang keji . Itu semua 

adalah hasil dari sikap tergesa-gesa dalam segala urusan, tidak adanya ketenangan dan tatsabbut.” 

(Isyharus Saifil Yamani: 18).  

Akan tetapi kita akan mendapati Si Jahil ini  berbicara lain pada halaman yang berbeda. Ia menyikapi 

fitnah Hajuriyyah ini sebagai fitnah yang terjadi antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid’ah, antara 

Ahlus Sunnah dengan orang-orang hizbi. Si Jahil ini berkata:  

 اخل..أٔا ٌه ٔاصح فٌاهلل ٌٓ ذنفؼه احملاِاج ػٓ ألطاب احلعب اجلسّس فاػطف لسض ٔفسه ! فْا أّيا اٌثراضُ 

“Wahai Al-Bukhari! Aku menasehati dirimu. Demi Allah, pembelaanmu terhadap hizib baru itu tidak akan 

memberikan manfaat kepadamu. Maka kenalilah kualitas dirimu..dst.” (Isyharus Saifil Yamani: 16).  

Bahkan ia dengan kejahilannya berkata: 

ح اٌؼسِٔ ػثس اٌطمحٓ"فاْ وند حمْمح تاحصا ػٓ احلك يف شٌه فاضجغ اىل وراب  ًاطٍغ ػٍْو ترأْ " خمرصط اٌثْاْ ادلٌضح حلعْت

 اخل..ًذؤزج

“Kalau kamu adalah pembahas yang benar dalam permasalahan ini maka silakan merujuk kitab 

“Mukhtashar Al-Bayan tentang Hizbiyyahnya Abdurrahman Al-Adeni”. Bacalah dengan tenang dan 

teliti!” (Isyharus Saifil Yamani: 8).  

Kami katakan: 

Pertama: Kitab “Mukhtashar Al-Bayan”  tidaklah memberikan faedah ilmiyyah bagi Salafiyyin. Di 

dalamnya terdapat  banyak pemikiran takfiriyyah seperti: membid’ahkan (baca: menghizbikan) 
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untuk menyembelih Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari! Demikianlah peperangan keji yang 

dikobarkan oleh si Pendusta Ar-Reimi terhadap dakwah As-Salaf. Wallahul musta’an. 

Kami katakan: 

Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kitab “Irsyadul Bariyyah”? Bukankah kitab 

tersebut ditulis oleh Ar-Reimi sebelum ia menyimpang? 

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi  berkata: 

َٓ ُْ اٌُسّنِح ًِِ ًِ ِىْجطا ، يف ًاخُلُصٌَِاِخ اجِلَساِي ًَذْطُن ًَُِثاََّنُرُيُ اٌِثسِع أْى ِٓ  ًاإلْصغاُء ادلثرسػِح، ُوُرِة يف اٌَنَظِط ًَذْطُن اٌّسّ

 والِِِيُ، إىل

                                                                                                                                                                                                                 
seseorang hanya karena sekedar maksiat seperti tasawwul/mengemis (padahal Si Salim Al-Hilali yang 

dimuliakannya sebagai Al-Muhaddits adalah Pembesar Utama Syaikh "Hizbi" Pengemis Dollar dan Dinar 

dalam masalah ini dan bukan hanya Syaikh Kibar Pengemis Hizbi tetapi juga merangkap Al -Allamah 

Maling Dana Umat! Wahai Ar-Reimi! Kalau kamu adalah pembahas yang benar dalam masalah ini maka 

silakan membuka kembali lembaran-lembaran dokumen jual beli bisnis dakwah dollar dan dinar 

Hizbiyyahnya Salim Al-Hilali-mu. Bacalah dengan tenang dan telit i!), ikhtilath dan selain maksiat seperti 

memasang kotak infaq, mendirikan yayasan dan lain -lain. Bahkan kitab tersebut menghizbikan 

seseorang hanya karena pendapatnya yang berseberangan atau tidak menyukai Al -Hajuri. Itu semua 

bertentangan dengan manhaj As-Salaf sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikhul Islam dan Al-

Allamah Shalih Fauzan حفظه اهلل di awal tulisan ini. Itu yang menyebabkan kitab tersebut tidak ada nilainya 

sama sekali, bahkan sekalipun dibandingkan dengan hidung Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang 

berkata:  

 اهلل أػساء اٌثسػح أىً ًظىاز اهلل أًٌْاء اٌسنح أىً فساق حفطج اٌعىاز ِٓ اٌثسػح أىً ًلثٌض ضًضح اٌىثائط أىً ِٓ اٌسنح أىً لثٌض

“Kuburan pelaku dosa besar dari kalangan Ahlus Sunnah adalah taman (dari taman surge, pen). 

Kuburan orang-orang zuhud dari kalangan Ahlul Bid’ah adalah jurang (dari jurang neraka, pen). 

Ahlus Sunnah adalah wali-wali Allah sedangkan Ahlul Bid’ah adalah musuh -musuh Allah.” 

(Thabaqat Al-Hanabilah: 1/182).  

Kedua: Sikap kontradiksi dan plin-plan dari Hasan Ar-Reimi dalam fitnah Hajuriyyah ini menunjukkan 

bahwa ia berada di atas kebatilan. Wallahul musta‟an. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:  

 ىؤالء وحاي ًذنالض ًوصب جيً يف حصً ًإال ًاالػرساي ًاالسرماِح احلك أىً ِٓ ًواْ لٌٌو اسرماَ اٌسنح أىً سثًْ سٍه فّٓ

 اٌضالي

“Maka barangsiapa yang menempuh jalan Ahlus Sunnah maka istiqamahlah (teguhlah) ucapannya  

dan ia termasuk Ahlul Haqq dan Istiqamah dan Keadilan.  Dan kalau tidak demikian maka ia akan terjatuh 

ke dalam kebodohan, kedustaan dan kontradiksi seperti keadaan orang-orang bodoh ini.” (Minhajus 

Sunnah An-Nabawiyyah: 4/168).  
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“Dan termasuk As-Sunnah: menjauhi dan berpisah dengan Ahlul Bid’ah, tidak mengadakan 

debat dalam Ad-Dien, tidak melihat (baca: membeli dan membaca) kitab-kitab Ahlul Bid’ah 

dan tidak mendengarkan ucapan mereka.” (Lum’atul I’tiqad: 32). 

Perhatikanlah bahwa Ibnu Qudamah tidak membedakan antara kitab yang ditulis oleh 

Ahlul Bid’ah sebelum penyimpangan atau setelahnya!!  

Meskipun kitab tersebut ditulis oleh Ar-Reimi sebelum penyimpangannya maka 

membacanya adalah salah satu bentuk pengagungan terhadap Ar-Reimi. Ini karena Ar-Reimi 

dikenal keilmuannya melalui kitab Irsyadul Bariyyah.  

Al-Imam Al-Auza’i  berkata: 

 اإلسالَ ىسَ ػٍَ أػاْ فمس تسػح صاحة ًلط ِٓ

“Barangsiapa mengagungkan Ahlul Bid’ah maka ia telah membantu menghancurkan Islam.” 

(Dzammul Kalam wa Ahlih: 5/131). 
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KALIMAT YANG BENAR UNTUK MEMBELA KEBATILAN 

Diantara ciri khas Khawarij adalah menggunakan kalimat yang benar untuk tujuan 

kebatilan. 

Orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib  karena beliau berhukum 

dengan manusia. Ali bin Abi Thalib  mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari  sebagai hakim. 

Maka orang-orang khawarij berkata kepada Ali : 

 “Engkau berhukum dengan manusia dalam agama Allah. Dan Allah berfirman: “Tidak ada 

hukum kecuali milik Allah.”  

Maka Ali  menjawab: 

“Ini adalah kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan.”  

(Tarikhul Islam karya Adz-Dzahabi: 3/587 dan Simthun Nujum Al-Awali lil Ishami: 2/30) 

Kami katakan: Maksudnya bahwa pernyataan “Dan tidak ada hukum kecuali milik Allah.” 

adalah sebuah kebenaran karena merupakan ayat Al-Quran. Tetapi menggunakan ayat 

tersebut untuk mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan manusia adalah sebuah 

kebatilan yang nyata. 

Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه اهلل berkata: 

“Maka seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk mewaspadai “kalimat yang benar tetapi 

ditujukan untuk mendukung kebatilan.” Bahkan seyogyanya bagi penuntut ilmu untuk 

mewaspadai kalimat yang benar untuk mendukung kebenaran tetapi kalimat tersebut bukan 

pada tempatnya. Kadang-kadang kalimat itu adalah benar. Orangnya menginginkan 

kebenaran. Tetapi tempatnya bukan tempat yang disyariatkan.” 

(Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah: 311) 
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Kami katakan: Sifat Khawarij ini ternyata menjadi pemikiran mereka. Di antaranya: 

 Menganggap semua hukum buatan manusia sebagai hukum thaghut. Mereka 

membawakan ayat: “Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang 

mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan 

apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada thoghut. 

Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thoghut itu dan syetan ingin 

menyesatkan mereka dengan penyesatan yang nyata.” (QS. An-Nisa': 60) 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Jawab: Ayat di atas merupakan sebuah kalimat yang benar karena melarang kita untuk 

berhukum dengan thaghut. Menganggap semua hukum yang dibuat oleh manusia 

sebagai hukum thaghut adalah sebuah kebatilan. Sehingga berdalil dengan ayat di atas 

untuk menganggap semua hukum buatan manusia sebagai hukum thaghut adalah 

“kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan .” Tidak ada seorang 

ulama pun yang menganggap bahwa semua peraturan yang dibuat pemerintah itu 

sebagai hukum thaghut, kecuali orang-orang bodoh ini. Silakan lihat kembali 

pembahasan yang telah lalu. 

 Menggunakan perkataan As-Salaf untuk membatasi keumuman ta’awun. Mereka 

membawakan perkataan Al-Imam Al-Auza’i "Wajib bagi kalian untuk mengikuti jejak 

salaf, walaupun orang-orang meninggalkanmu dan hati-hatilah engkau dari pendapat 

orang, walaupun mereka menghiasinya dengan perkataan (yang manis), karena 

sesungguhnya perkara itu akan menjadi jelas, sedang engkau berada di atas jalan yang 

lurus." (HR. Al-Khothib Al-Baghdadi dalam kitab Syarf Ashhahul Hadits) 

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah) 

Mereka juga membawakan atsar Ibnu Mas’ud , Hudzaifah  dan lain-lain untuk 

membatasi keumuman ta’awun.  

Atsar Ibnu Mas’ud, Hudzaifah, Al-Auza’i dan lain-lain yang berisi anjuran mengikuti 

jejak As-Salaf Ash-Shalih adalah kalimat yang benar. Tetapi menggunakan atsar-atsar 

tersebut untuk membatasi contoh ta’awun hanya pada masa As -Salaf adalah kalimat 

yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan. Tidak ada seorang ulama pun 

yang membatasi pengertian ta’awun dengan atsar di atas. Al-Allamah Al-Izz bin Abdus 

Salam, Ibnu Allan, Al-Munawi, Ibnu Hajar, Ibnu Utsaimin  dan lain-lainnya juga tidak 

membatasi pengertian ta’awun kecuali orang-orang bodoh ini. 

 Menggunakan perkataan As-Salaf untuk membid’ahkan perkara Al-Adat. Perkataan As-

Salaf -seperti Ibnu Mas’ud, Hudzaifah dan Al-Auza’i- adalah kalimat yang benar karena 
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menganjurkan kita untuk mengikuti petunjuk As-Salaf. Tetapi menggunakan atsar-atsar 

tersebut untuk membid’ahkan banyak Al-Adat adalah kalimat yang benar tetapi 

ditujukan untuk mendukung kebatilan. Al-Imam Asy-Syathibi, Ibnu Taimiyyah dan Al-

Qurafi V  ketika membahas perkara Al-Adat seperti Diwan, penjara, macam-macam Al-

Walayat tidak menggunakan atsar-atsar di atas untuk membid’ahkan perkara tersebut. 

Ketika membahas yayasan, Al-Allamah Ibnu Utsaimin , Shalih Fauzan حفظه اهلل, Abdus 

Salam Barjis , Shalih Alusy Syaikh حفظه اهلل tidak menggunakan atsar-atsar tersebut 

untuk membid’ahkan yayasan, kecuali orang-orang bodoh ini. 
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PENGAKUAN DAKWAH MEREKA YANG MURNI  

ADALAH MURNI SUFINYA 

Kita sering mendengar ucapan-perkataan bodoh mereka: “Dakwah kami adalah paling 

murni sedunia.” Atau “Markiz kami adalah markiz dakwah salafiyyah paling murni 

sedunia.” 

Kami katakan: Murni menurut mereka bukanlah murni menurut As-Salaf Ash-Shalih. 

Karena maksud murni menurut mereka adalah tanpa yayasan, tanpa jum’iyyah, tanpa 

madrasah, tanpa proposal dan tanpa menggalang dana (yang menurut anggapan jahilnya 

termasuk tasawwul. 

Adapun murni menurut As-Salaf maka maksudnya adalah di atas tauhid, memerangi 

kesyirikan, di atas As-Sunnah dan memerangi kebid’ahan dan segala kebatilan. 

Allah  berfirman: 

                                  

     

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang -orang yang mengikutiku mengajak 

(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk 

orang-orang yang musyrik.” (QS. Yusuf: 108) 

Rasulullah  bersabda: 

“Akan selalu muncul sebuah kelompok dari ummatku yang selalu di atas kebenaran. Tidak 

merugikan mereka ora 

ng-orang yang meninggalkan mereka sampai datangnya urusan Allah sedangkan mereka 

tetap seperti itu.” 

(HR. Muslim: 3544, At-Tirmidzi: 2155, Ibnu Majah: 10) 

Adapun murni menurut Hajuriyyun maka itu adalah murninya dakwah shufiyyah, 

dengan cara mengharamkan perkara-perkara yang halal seperti yayasan, sekolah, 

menggalang dana dan perkara duniawi yang lainnya.  
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Ini berbeda dengan seseorang yang meninggalkan beberapa perkara halal karena 

menjaga sikap wara’ (hati-hati) agar tidak terjatuh ke dalam perkara syubhat atau haram 

maka yang demikian adalah terpuji. 

Dari An-Nu’man bin Basyir   bahwa Rasulullah  bersabda: 

“Sesungguhnya yang halal adalah jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya 

adalah perkara syubuhat yang tidak banyak diketahui manusia. Maka barangsiapa yang 

berhati-hati dari perkara syubuhat maka dia telah membebaskan untuk perkara agamanya 

dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubuhat maka dia kan 

terjatuh kepada perkara haram.” 

(HR. Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana disebutkan dalam Riyadhush Shalihin: 1/351) 

Al-Allamah Abdul Qadir Al-Hanafi  menceritakan sedikit kisah Al-Imam Abu Hanifah : 

“Ada perampokan terhadap beberapa kambing di Kufah. Maka beliau (Abu Hanifah) 

bertanya tentang lama hidup kambing dan dijawab 7 tahun. Maka beliau tidak makan daging 

selama 7 tahun.” 

(Al-Jawahirul Mudhiyyah fi Tarajimil Hanafiyyah: 2/489) 

Adapun mengharamkan sebagian perkara-perkara yang mubah seperti madrasah, 

yayasan, menggalang dana dan perkara lainnya -yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

menaati Allah - maka itu adalah jalan kaum shufiyyah. 

Allah  berfirman: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah 

Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 

                           

       

“Sikap zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan keinginan terhadap perkara 

(duniawi) yang tidak bermanfaat bagi negeri akhirat, yaitu perkara mubah yang berlebihan 

yang tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menaati Allah. Sebagaimana sikap wara’ 

yang disyariatkan adalah meninggalkan perkara (duniawi) yang kadang-kadang dapat 

membahayakan bagi negeri akhirat, yaitu meninggalkan perkara haram dan syubuhat, 

yang mana ketika meninggalkan perkara tersebut (syubuhat) tidak menyebabkan 

kehilangan perkara yang lebih kuat manfaatnya seperti kewajiban-kewajiban. Adapun 

segala perkara yang memberikan manfaat untuk negeri akhirat secara dzatnya atau sebagai 

alat untuk membantu perkara yang bermanfaat di negeri akhirat, maka bersikap zuhud 

atasnya bukanlah termasuk Ad-Dien, tetapi pelakunya termasuk ke dalam firman-Nya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah 

Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87) 

(Majmu’ul Fatawa: 10/21) 

Telah kita ketahui bersama bahwa murni menurut mereka adalah bukanlah sikap 

zuhud yang disyariatkan dan bukanlah sikap wara’ yang disyariatkan tetapi termasuk 
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perkara terlarang yaitu agama kaum sufi. Inilah dakwah mereka dan inilah agama mereka. 

Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian.73 

Bahkan dalam sebagian malzamah, mereka berani menyatakan bahwa 

berlindung di bawah naungan yayasan dapat menafikan sikap tawakkal dan 

menjatuhkan pada suatu bentuk kesyirikan. 

Kami katakan: Kenapa kalian tidak sekalian saja menuduh Umar  mengajak manusia untuk 

berbuat syirik karena telah mengucapkan “Naungilah manusia dari hujan dan hindari 

mengecat masjid dengan warna merah atau kuning karena bisa menfitnah (mengganggu) 

manusia.”??! 

(HR. Al-Bukhari secara mu’allaq: 2/231) 

Apakah berlindung dari hujan di bawah naungan masjid juga dapat menafikan sikap 

tawakkal dan menjatuhkannya pada suatu bentuk kesyirikan??! Wallahul musta’an. 

Sungguh itu semua adalah perkataan yang berat di sisi Allah . Allah  berfirman: 

                                 

      

“(Ingatlah) di waktu kalian menerima berita itu dari mulut-mulut kalian dan kalian katakan 

dengan mulut kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui sedikit pun, dan kalian 

menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.” (QS. An -

Nur: 15) 

                                                                 
73

 Sehingga menurut kaidah orang-orang bodoh ini, dakwah Raja Dzulqarnain adalah tidak murni karena 
dia berkata: “Bantulah aku membangun bendungan ini!”  dan Abu Bakar  juga dakwahnya tidak 

murni karena dia berkata: “Bantulah aku mengurusi kaum muslimin.”  Karena kata-kata “Bantulah 
aku” menurut kamus mereka termasuk tasawwul. Wallahul musta‟an.  
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PENUTUP 

Yayasan dakwah dimasukkan dalam keumuman dalil anjuran ta’awun di atas kebaikan. 

Yayasan dakwah juga dimasukkan dalam Al-Maslahat Al-Mursalah dan juga Al-Wasilah Ad-

Da’wiyah Al-Adiyah (wasilah duniawi dalam berdakwah), sehingga munculnya yayasan 

dakwah yang berjalan di atas manhaj Rasulullah  dan As-Salaf Ash-Shalih patut kita syukuri. 

Penggalangan Dana harus dibedakan dari tasawwul karena penggalangan dana 

bukanlah untuk kepentingan pribadi. 

Adanya penyimpangan oknum dalam yayasan dakwah (sebagaimana pula contoh bukti 

pencurian dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Salim Al-Hilali di Markiz Al-Imam Al-

Albani ketika dia menjadi ketuanya) dan penggalangan dana tidaklah menjadikan haramnya 

mendirikan yayasan dakwah/Markiz Dakwah dan melakukan penggalangan dana. Begitu 

pula adanya penyimpangan oknum dalam perkara Al-Adat lainnya seperti perdagangan dan 

sebagainya tidak menyebabkan haramnya perkara tersebut. Sehingga perkara tersebut 

tetaplah halal sesuai hukum asalnya. 

Kita juga tidak boleh mengharamkan segala perkara duniawi kecuali perkara tersebut 

diharamkan oleh Allah . Rasulullah  bersabda dalam hadits qudsi: 

 

“Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan beragama yang lurus. 

Dan sesungguhnya syetan mendatangi mereka dan menggelincirkan mereka dari sisi agama 

mereka. Syetan mengharamkan atas mereka perkara yang Aku halalkan bagi mereka.” 

(HR. Muslim: 5109, Ahmad: 16837, dan lain-lain dari Iyadh bin Himar ) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah   berkata: 
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“Di antara perkara yang kami yakini adalah bahwa Allah memperbolehkan berbagai 

pekerjaan, perdagangan dan keterampilan. Allah hanyalah mengharamkan penipuan dan 

perbuatan zalim. Adapun orang yang berpendapat haramnya pekerjaan-pekerjaan tersebut 

maka dia adalah seorang yang sesat, menyesatkan dan ahlul bid’ah. Ini karena kerusakan, 

penipuan dan perbuatan zalim bukanlah termasuk dari perdagangan dan keterampilan 

sedikit pun. Allah dan Rasul-Nya hanyalah mengharamkan kerusakan bukan pekerjaan dan 

perdagangan. Karena pokok itu semua berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah adalah 

diperbolehkan sampai hari kiamat.”  

(Majmu’ul Fatawa: 5/81) 

Hajuriyyun (selama tidak bertaubat dan rujuk kepada Al-Haqq dari pemahaman-

pemahaman rusaknya) tidak akan mendapatkan barakah atau kebaikan karena mereka 

mengumpulkan berbagai sifat tercela. Mereka telah terjatuh ke dalam pemahaman rusak 

karena mengerti kaidah fiqih dan tidak mampu mendudukkan dalil yang ada. Mereka juga 

terjatuh kepada sikap takfir -sebuah sifat Khawarij- dan syubhat kaum sufi. Mereka juga 

terjatuh ke dalam perbuatan zalim karena menuduh kaum muslimin melakukan penipuan 

dan makar di dalam yayasan. 

Allah  berfirman: 

                                   

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan 

yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang 

nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58) 

Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka telah berkomplot dengan si Pencuri 

Koruptor Pendusta Salim Al-Hilali yang telah ditahdzir para ulama. Dia adalah senjata baru 

Al-Hajuri untuk melawan ulama Ahlussunnah, digelari ahli hadits oleh Hajuriyun yang dia 

telah berhasil mencoreng moreng dakwah Salafiyyah atas nama Markiz Al-Albani . 

Semoga Allah  menjaga kita dari kesesatan dan keburukan mereka dan menjadikan 

kita istiqamah di jalan-Nya yang lurus. Amien, wallahu a’lam. 

Selesai: Juma’t sore, hari ke 22 bulan Shafar tahun 1432 H 

 


